
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ   

                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                               Α.Δ.Α.:
                                                                                Κοζάνη:  29-6-2017
                                                                                Αρ. πρωτ.:  733

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η/ 2017
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη ΠΕΜΠΤΗ Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

30-3-2017    18.00  μ.μ.

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει μετά το πέρας της ενημέρωσης της Δ.Ε.  και των
σχετικών Μ.Ε. του τμήματος σχετικά με τα Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Κοζάνης, από τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη και την ομάδα έρευνας του ΕΜΠ)

1.  Εξελίξεις στη ΔΕΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης  Δημήτριος  -  Πρόεδρος,  Τζίτζικας  Γεώργιος  –
Αντιπρόεδρος,  Ράλλης Κωνσταντίνος –  Γεν.  Γραμματέας,  Δημητρίου Αντώνης,
Παπαδημητρίου  Στράτος,  Κιάνας  Στέργιος  (του  Μενελάου),  Κιάνας  Στέργιος
(του Ιωάννη), Συλλίρης Νικόλαος μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Κάλι Κυριακίδου, μέλος

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ :  Εκτός Ημερησίας 1ό, Τακτικά θέματα 1ο 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1  Ο

Σε  συνέχεια  της  ενημέρωσης  της  Δ.Ε.  και  των  σχετικών  Μ.Ε.  του  τμήματος
σχετικά  με  τα  Σ.Β.Α.Κ.  του  Δήμου Κοζάνης,  από  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  κ.
Δεσποτίδη και την ομάδα έρευνας του ΕΜΠ, αποφασίζεται :

Α1/ΔΕ/Σ6/2017
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Αποφασίζεται  η συνδιοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης  με το Δ.  Κοζάνης,
την ομάδα έρευνας και μελέτης του ΕΜΠ για εξιδίκευση προτάσεων, ιδεών από
μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Επίσης  κατατίθεται  στο  σώμα  της  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  η  εισήγηση  του  συν.
Ντέλμα  στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης σχετικά με το ΣΒΑΚ
Δ. Κοζάνης:

«Θέμα : ΄΄Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας΄΄

Διατύπωση προτάσεων – απόψεων του Εκπροσώπου του ΤΕΕ ΤΔΜ
στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δ. Κοζάνης

Το  ΣΒΑΚ  αποτελεί  κατ΄αρχήν  εργαλείο  μέτρησης  και  αποτίμησης  της
κινητικότητας  στον  δημόσιο  χώρο  του  πολεοδομικού  ιστού  της  πόλης   της
Κοζάνης  από  όλους  τους  δυνητικούς  χρήστες.  Ήτοι  από  τους  πεζούς  ,  τους
νέους, τους μαθητές, τους επαγγελματίες, τους ηλικιωμένους, τα ΙΧ αυτοκίνητα
και φορτηγά, τα μέσα μαζικής μεταφοράς,  τα ΔΧ αυτοκίνητα, τα δίκυκλα και
άλλα οχήματα.

Με βάση τις μετρήσεις και τις αναγκαιότητες που διαπιστώνονται αναπλάθεται
και  αναδιανέμεται  ο δημόσιος  χώρος  κατά τρόπο που να εξυπηρετεί  με τον
βέλτιστο  τρόπο  τις  προαναφερθείσες  κινητικότητες  συμβάλλοντας  στην
εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Προς  τούτο  έχουν  αναπτυχθεί  διάφορες  εφαρμόσιμες  καλές  πρακτικές   και
σχεδιασμοί που συμβάλλουν στον προαναφερθέντα στόχο. Το ΣΒΑΚ παράλληλα
αποτελεί   απαίτηση  και  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  ένταξη  άλλων
παράλληλων έργων που εκτελούνται εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης
σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά  συνέπεια  η  εκπόνηση  του  ΣΒΑΚ  Κοζάνης  αποτελεί  μονόδρομο  για  τον
Δήμο Κοζάνης.

Σύμφωνα τις πάγιες θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ  το ΣΒΑΚ Κοζάνης  οφείλει να
λάβει υπ΄όψιν τα κάτωθι στοιχεία :

1. Την μελλοντική ανάπτυξη της πόλης  πέραν του υφιστάμενου σήμερα
κέντρου  της πλατείας Νίκης, στην περιφέρεια δύο ακόμη κέντρων. Ενός
κέντρου που ορίζεται από την νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη, τον Δημοτικό
Κήπο  και  το  Στρατόπεδο  και  ενός  δεύτερου  που  ορίζεται  από  τον
Σιδηροδρομικό  Σταθμό  που  το  τελευταίο  διάστημα  έχει  αποκτήσει
κάποια  δυναμική.  Το  ΣΒΑΚ  κατ΄αρχήν  οφείλει  να  προβλέψει  και  να
υλοποιήσει  τον  σχεδιασμό  της  βέλτιστης  δυνατής  κινητικότητας   και
διασύνδεσης των τριών αυτών κέντρων.
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2. Την ιδιαίτερα αντιλειτουργική θέση έναντι απαιτήσεων διακίνησης του
Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης καθώς και άλλων Δημοσίων κτιρίων.

3. Τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην πόλη κατά την
διάρκεια του χειμώνα που καθιστούν πολλές φορές προβληματικές τις
κάθε  είδους  μετακινήσεις.  Οι  μετακινήσεις  αυτές  οφείλουν  να
προβλεφθούν  και  να  διευκολυνθούν  σε  ένα  καλλίτερο  επίπεδο
εξυπηρέτησης από το σημερινό.

4. Το  γεωγραφικό  ανάγλυφο  της  πόλης  της  Κοζάνης  που  προσθέτει
δυσκολίες στην κίνηση συνολικά για όλους τους χρήστες.

5. Τα δεινά  που έχει  επιφέρει  η  οικονομική κρίση στην πλειοψηφία των
δημοτών. Το ΣΒΑΚ οφείλει να λάβει υπ΄όψιν και να ικανοποιήσει κατά
προτεραιότητα  τις  ανάγκες  κινητικότητας  των  οικονομικά
ασθενέστερων, των ΑΜΕΑ, και των ανήμπορων. Οφείλει  να αποτελέσει
εργαλείο  ανάσχεσης  (στο  μέτρο  του  δυνατού)  της  κοινωνικής
περιθωριοποίησης ομάδων και ατόμων.  

Το Τ.Ε.Ε./ΤΔΜ  επιφυλάσσεται να επανατοποθετηθεί με προτάσεις και θέσεις
κατά την διάρκεια της διαβούλευσης στην βάση των προαναφερθέντων.

Ο εκπρόσωπος  του ΤΕΕ ΤΔΜ στην επιτροπή διαβούλευσης  
Κωνσταντίνος Ντέλμας

Α2/ΔΕ/Σ6/2017
Αποφασίζεται η υιοθέτηση του παραπάνω κειμένου του συν. Ντέλμα

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 1  Ο

Γίνεται συζήτηση επί του επίκαιρου θέματος των εξελίζεων στη ΔΕΗ.

Α3/ΔΕ/Σ6/2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής συν. Δημήτρης Μαυροματίδης εισηγείται
σχετικά  και  μετά  από  διεξοδική  συζήτηση  ομόφωνα  αποφασίστηκε  η
δημοσίευση  του  παρακάτω  κειμένου  που  αποτελεί  θέση  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  σε
συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων του. H παρακάτω θέση θα κοινοποιηθεί
στον Υπουργό με παρέμβαση του Προέδρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στους
φορείς και δημόσια στα ΜΜΕ:

«Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδας  (ΤΕΕ),  με  τη  θεσμική  ιδιότητά  του  ως
Σύμβουλος της Πολιτείας, τοποθετείται επί συγκεκριμένων και οριοθετημένων
ζητημάτων, σεβόμενο τον θεσμικό του ρόλο.

Δυστυχώς,  καλούμαστε  σήμερα  να  τοποθετηθούμε  επί  δημοσιογραφικών
διαρροών, αποσπασματικών θέσεων, αντικρουόμενων δηλώσεων κυβερνητικών

ΑΔΑ: 7Α0246Ψ842-9ΝΓ



και μη παραγόντων, εικασιών, φημολογιών και προθέσεων. Το ΤΕΕ οφείλει να
τοποθετηθεί εμπεριστατωμένα σε συγκεκριμένες θεσμικές προτάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, το 2014 και στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου 
νόμου  περί «Δημιουργίας νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» το ΤΕΕ/ΤΔΜ αναγνώρισε την έλλειψη μέτρων, προτάσεων και 
πρόνοιας ως προς τις επιπτώσεις του εγχειρήματος σε τοπικό επίπεδο. Για τον 
λόγο αυτό, το ΤΕΕ/ΤΔΜ εκπόνησε τη μελέτη «Ενδεικτική αποτύπωση 
δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι της κοινωνίας της Δυτικής 
Μακεδονίας, ως απόρροια των δραστηριοτήτων της στο μεγαλύτερο ενεργειακό
κέντρο της Χώρας». Η συγκεκριμένη μελέτη κατέγραψε αναλυτικά τις 
αλληλεπιδράσεις της λιγνιτικής δραστηριότητας με την τοπική κοινωνία, 
διατυπώνοντας συγχρόνως και την θέση ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ 
ΑΕ αποτέλεσε κομβικό, δομικό και καταλυτικό στοιχείο συνύπαρξης της 
με την τοπική κοινωνία.

Σήμερα,  οι  θέσεις  και  οι  προτάσεις  του  ΤΕΕ/τμ.  Δυτικής  Μακεδονίας
καθίστανται  επιτακτικά  επίκαιρες,  δεδομένου ότι  ανακοινώνονται  προθέσεις-
παρεμβάσεις  για  το  μέλλον  της  βιομηχανίας  λιγνίτη  στη  Δυτική  Μακεδονία,
χωρίς επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις αναφορικά με:
Τις αναμενόμενες επιπτώσεις στις θέσεις άμεσης, έμμεσης και επαγόμενης
απασχόλησης,  μεγέθη  που  προσδιορίστηκαν  με  την  μελέτη  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ Εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς
χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής.

 Την αποκατάσταση  των  εξαντλημένων  ορυχείων,  μια  συμβατική
δέσεμευση  που  θα  απαιτήσει  σημαντικά  κεφάλαια  για  τα  επόμενα
σαράντα χρόνια.

 Τις συμφωνημένες, είτε  σε  παρελθόντα  είστε  σε  παρόντα
χρόνο, μετεγκαταστάσεις  οικισμών,  αναγκαίες  για  την  εύρυθμη
λειτουργία της εξορυκτικής δραστηριότητας.

 Την απρόσκοπτη  λειτουργία  των  τηλεθερμάνσεων των  αστικών
κέντρων  της  περιοχής  (Κοζάνη,  Πτολεμαΐδα,  Αμύνταιο)  και  της
σχεδιαζόμενης στη Φλώρινα.

 Την απορρύπανση του εδάφους και την δημιουργία βιώσιμων  συνθηκών
των  περιοχών  που  θα  προκύψουν  από  την απόσυρση  των
υφισταμένων μονάδων.

 Την ανάδειξη και διατήρηση της βιομηχανικής μας κληρονομιάς.
 Την υποστήριξη  μέσω  θεσμοθετημένων  πόρων έργων  υποδομής,

ανάπτυξης  και  περιβαλλοντικής  προστασίας  της  Δυτικής  Μακεδονίας
(Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης).

 Την υποστήριξη της ομαλής μετάβασης της περιοχής στην εποχή της
χαμηλής  έντασης  αξιοποίησης  του  λιγνίτη,  την μεταλιγνιτική  εποχή, με
την ανάπτυξη αντίστοιχων θεσμικών και οικονομικών εργαλείων. 

Αυτών  δεδομένων,  το  ΤΕΕ/τμ.  Δυτικής  Μακεδονίας  θεωρεί  ότι  το  σημερινό
πλαίσιο ανακοινώσεων μέσω «διαρροών», που αφορά στην αναδιάρθρωση του
ενεργειακού  τομέα, εξακολουθεί  να  μην  απαντά στις  απαιτήσεις  και  στις
προοπτικές μιας βιώσιμης συνύπαρξης της λιγνιτικής βιομηχανίας με την
τοπική κοινωνία και  δεν διασφαλίζει  ούτε την ανάπτυξη της περιοχής αλλά

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2012/11/tee_tdm_prosdiorismos-oriothetisi-metalignitikis-epoxis_final_20_11_2012.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2012/07/ektimisi-kostous-metavasis-dit-makedonias-se-kathestos-xamilis-lign-paragogis.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2012/07/ektimisi-kostous-metavasis-dit-makedonias-se-kathestos-xamilis-lign-paragogis.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2014/06/analitiki-apotiposi-desmeuseon-analytiko.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2014/06/analitiki-apotiposi-desmeuseon-analytiko.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2014/06/analitiki-apotiposi-desmeuseon-analytiko.pdf
http://tdm.tee.gr/thesis-tou-teetm-ditikis-makedonias-anaforika-me-tin-apotiposi-endiktikon-desmefseon-ipochreoseon-tis-dei-a-e-enanti-tis-kinonias-tis-ditikis-makedonias/
ΑΔΑ: 7Α0246Ψ842-9ΝΓ



ούτε  και  την  βιωσιμότητα  του  ενεργειακού  τομέα.  Πολύ  δε  περισσότερο,
όταν απουσιάζει  παντελώς  ο  εθνικός  ενεργειακός  σχεδιασμός.
Επισημαίνεται ότι τυχόν αποφάσεις ή πολιτικές για τη ΔΕΗ δεν είναι ένα μέτρο
οριζόντιου  χαρακτήρα  εθνικής  επίπτωσης,  αλλά  δέσμη  μέτρων  που
οριοθετούνται  χωρικά  σε  μια  συγκεκριμένη  περιφέρεια,  αυτή  της  Δυτικής
Μακεδονίας.

Κατά  συνέπεια,  αναμένουμε  από  τον  αρμόδιο  Υπουργό  συγκεκριμένες
προτάσεις  και  τεκμηριωμένες  θέσεις  για  όλα  τα  προαναφερόμενα
ζητήματα,  ως  οφείλει  απέναντι  στην  τοπική  κοινωνία,  τις  οποίες  ως
ΤΕΕ/τμ.  Δυτικής  Μακεδονίας  θα  επεξεργαστούμε  στο  πλαίσιο  του
θεσμικού μας ρόλου.»

Μετά από διαλογικής συζήτηση και γόνιμο προβληματισμό των μελών της ΔΕ
αποφασίζεται η παραπάνω παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ να σταλεί  ως εισήγηση
στην  Αντιπροσωπεία  δεδομένου  ότι αποτελεί  αδιάλειπτη  συνέχεια  των
διαχρονικών και πάγιων θέσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του θέματος. Επισημαίνεται
ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει θέσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες, δεν συντάσσεται με
αποφάσεις  φορέων,  αν  δεν  έχουν  αποφασιστεί  σύμφωνα  με  τις  παραπάνω
θέσεις ή δεν έχουν συζητηθεί στη Δ.Ε., και καταθέτει τις όποιες συγκεκριμένες
παρεμβάσεις  και  τεκμηριωμένες  θέσεις  του  επί  συγκεκριμένων  και
οριοθετημένων ζητημάτων, ως οφείλει από τον θεσμικό του ρόλο. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ράλλης Κωνσταντίνος

ΑΔΑ: 7Α0246Ψ842-9ΝΓ


		2017-06-29T11:40:46+0300
	Athens




