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Α.Δ.Α.:
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Αρ. πρωτ.: 247
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η/ 2018
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΠΕΜΠΤΗ

Ώρα,

15-2-2018

13.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Επικύρωση πρακτικών
3.
Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη συγκρότηση επιτροπών
διαγωνισμού:
α) του Δήμου Εορδαίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή χώρου
διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης
υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με διανοητική υστέρηση στον Δήμο
Πτολεμαίδας».
β) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης για το έργο «Διευθέτηση και
αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακα».
γ) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για έργα
άνω του 1.000.000€ (χωρίς ΦΠΑ).
4. Αίτηση για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης
α) για έλεγχο χρονολογίας κατασκευής τοιχίου οικίας στους Μαυραναίους
Γρεβενών.
β) για πιστοποίηση όγκου εργασιών του έργου «Κέντρον Ελληνισμού» της Ιεράς
Μητρόπολης Καστοριάς.
5. Έγγραφο Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Γρεβενών για διοργάνωση ημερίδας με θέμα:
«Έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια στην Περιφερειακή Ενότητα
Γρεβενών».
6. Έγκριση δαπανών

ΑΔΑ: 6ΘΠΕ46Ψ842-2Ψ0

7. Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για φωτοβολταϊκό πάρκο 200 ΜW εκ μέρους της ΔΕΗ
Ανανεώσιμες
8. Εξοικονομώ ΙΙ – Διερεύνηση δυνατότητα αύξησης χρηματοδότησης για την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
9. Συγκρότηση Ο.Ε. «Επικαιροποίηση της μελέτης «Εκτίμηση του κόστους
μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής
παραγωγής»» (σχετικό πρωτογενές αίτημα Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ)

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Παραιτήσεις Κώστα Ράλλη και Στέργιου Κιάνα του Ιωάννη από την ιδιότητα
του μέλους της Δ.Ε. Νέα μέλη ο Τσολάκης Αλέξανδρος και Παπαδοπούλου
Ηλιάνα.
β) Επιστολή – ερώτημα Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου
Ελλάδας για την εφαρμογή διατάξεων σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού
αερίου.
γ) Αίτηση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ στις 26-2-2018 για
πραγματοποίηση σεμιναρίων χρήσης και λειτουργίας προγράμματος χειρισμού
CNC της εταιρείας ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΕ.
δ) Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες Δόμησης για την χορήγηση οικοδομικής άδειας
«Δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του
μηχανικού».
ε) Έγγραφο γραφείου Περιφερειάρχη για αποστολή μελετών έργων και
δράσεων νομικών προσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
στ) Επιστολή Δήμου Κοζάνης για «συμμετοχή στην αντικαπνιστική καμπάνια».
ζ) Επιστολή νέου Προέδρου Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης.
η) Έγγραφα Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας και Δωδεκανήσου για παράταση θητείας και
λειτουργίας συμβουλίων αρμόδιων για τον έλεγχο και την προστασία του
δομημένου περιβάλλοντος.
θ) Πρόσκληση στην 1η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του έργου iBRoad 133-2018 στην Αθήνα.
ι) Σύγκληση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 3/2/2018 με θέμα την αλλαγή του θεσμικού
του πλαισίου
ια) Πρόσκληση για παρουσία του ΤΕΕ/ΤΔΜ στη σύγκληση συντονιστικού
οργάνου για τις εξελίξεις της ΔΕΗ την Τετάρτη 14-2-2018 στη Μεγαλόπολη.
ιβ) Επιστολή για υπογραφή συμφωνίας μέλους στο πρόγραμμα Interreg
Tactical Tourism.
ιγ) Επιστολή ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για την κατάργηση προβαδίσματος
κατηγοριών στον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.
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ιδ) Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΔΜ προς το ΤΕΕ «Αίτηση άσκησης ειδικής διοικητικής
προσφυγής για τον ΟΕΥ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
ιε) Koινή επιστολή-αίτημα επιστημονικών επιμελητηρίων ΠΔΜ (ΤΕΕ/ΤΔΜ,
ΓΕΩΤΕΕ ΠΔΜ, ΟΕΕ ΤΔΜ) προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δ.
Μακεδονίας με θέμα την τροποποίηση του ΟΕΥ της ΠΔΜ
ιστ) Εκλογές ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ – 11/3/2018, Προθεσμίες
ιζ) ΥΠΕΝ - Ο Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον II» –
Υπεγράφη η ΚΥΑ
ιη) Οργανόγραμμα ΤΕΕ.
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 3.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Δημητρίου Αντώνης,
Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Κιάνας Μ. Στέργιος, Κυριακίδου Καλλιόπη,
Παπαδοπούλου Ηλιάνα, Συλλίρης Νικόλαος και Τσολάκης Αλέξανδρος ως μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Τζίτζικας Γεώργιος – Αντιπρόεδρος
Χρέη Γραμματέα εκτελεί μετά από ψηφοφορία λόγω παραίτησης του Γραμματέα κ.
Ράλλη Κώστα η Καλλιόπη Κυριακίδου μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών.

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Εκτός ημερησίας 1 ο, 2ο, Τακτικά θέματα 2ο,6ο, 3ο , 4ο,
5ο
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δ. Μαυροματίδης καλωσορίζει στη Δ.Ε. τα νέα
μέλη Ηλίανα Παπαδοπούλου και Τσολάκη Αλέξανδρο και τους εύχεται καλή
θητεία. Ευχαριστεί συγχρόνως για την προσφορά τους τους παραιτηθέντες
Κιάνα Στέργιο του Ιωάννη και Ράλλη Κώστα.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1Ο
1. Οργανόγραμμα ΤΕΕ
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Ζητείται η μη υποβάθμιση των Περιφερειακών Τμημάτων με τη δυνατότητα
ύπαρξης Προϊσταμένου Τμήματος.
Γίνεται συζήτηση για το σχέδιο του οργανογράμματος του ΤΕΕ, που έφτασε
ανεπίσημα στο τμήμα μας.
Α1/Δ.Ε./Σ3/2018
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Δ. Μαυροματίδης να
συντάξει σχετική επιστολή προς το κεντρικό ΤΕΕ, με βασική θέση να μην
υπάρξει υποβάθμιση των Π.Τ. ΤΕΕ και μετατροπή τους σε γραφεία.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 2Ο
2. Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για «Ανάληψη περιβαλλοντικής ευθύνης για την
εξορυκτική δραστηριότητα και την ηλεκτροπαραγωγή στη Δυτική
Μακεδονία»
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι τον Ιούνιο του 2014 το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας πριν την ψήφιση
του νομοσχεδίου για τη «Μικρή ΔΕΗ» με δημόσια παρέμβασή του τόνισε την
αναγκαιότητα αποτύπωσης των ενδεικτικών δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της
ΔΕΗ Α.Ε. έναντι της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας ακριβώς για να αναδείξει
την αναγκαιότητα καταγραφής του συνόλου των υποχρεώσεων και
δεσμεύσεων και του επιμερισμού αυτών, της πιθανούς υποψήφιους αγοραστές,
κατά τρόπο που να προστατεύονται οι τοπικές κοινωνίες και να διασφαλίζεται
το δημόσιο συμφέρον.
Τονίστηκε η εμπέδωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας της
Δυτικής Μακεδονίας και της Δημόσιας ΔΕΗ, που στήριξε το σημαντικότερο
εκβιομηχανιστικό εγχείρημα της Ελλάδας και τη δημιουργία του μεγαλύτερου
λιγνιτικού κέντρου της Ν.Α. Ευρώπης. Η σχέση εμπιστοσύνης άμβλυνε το
υψηλό περιφερειακό ρίσκο που ανέλαβε η Δυτική Μακεδονία, συνεισφέροντας
παράλληλα στη διαχείριση των πολλαπλών επιπτώσεων της λιγνιτικής
δραστηριότητας στο αστικό και φυσικό περιβάλλον.

Επί της ουσίας, η Δυτική Μακεδονία στήριξε με τον ορυκτό της πλούτο
την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, πληρώνοντας το περιβαλλοντικό και
κοινωνικό τίμημα, πιστεύοντας της ακράδαντα ότι από το άνοιγμα του
πρώτου ορυχείου λιγνίτη μέχρι το κλείσιμο και της τελευταίας μονάδας
παραγωγής ενέργειας, θα έχει απέναντί της μια ισχυρή και αξιόπιστη
επιχείρηση με αδιαπραγμάτευτα δημόσιο χαρακτήρα, αναλαμβάνοντας
και την περιβαλλοντική ευθύνη που της αναλογεί για της
δραστηριότητές της στην περιοχή.
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Για τη Δυτική Μακεδονία η αναγκαιότητα καταγραφής και ενσωμάτωσής των
υποχρεώσεων αυτών συνεχίζουν να υφίστανται και θα πρέπει να «βαρύνουν»
κατά ανάλογο τρόπο τα ιδιωτικά σχήματα τα οποία πιθανώς θα συμμετέχουν
στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν
πρωτίστως στην αποκατάσταση / επανάχρηση των εξαντλημένων
ορυχείων και το κόστος απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων για το
σύνολο του εγκατεστημένου δυναμικού στον ενεργειακό άξονα της
Δυτικής Μακεδονίας. Συνεπώς είναι απαραίτητο στο όποιο νομοσχέδιο της
ψήφιση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ να προβλεφθεί και να επιμεριστεί
αναλογικά το κόστος ειδικά των περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.
Α2/Δ.Ε./Σ3/2018
Αποφασίζεται να σταλεί η παρακάνω παρέμβαση με αποδέκτες τους
συναρμόδιους φορείς, τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, την
Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκησης της Δυτικής Μακεδονίας :
“Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας πριν την
ψήφιση του νομοσχεδίου για τη «Μικρή ΔΕΗ» με δημόσια παρέμβασή του τόνισε
την αναγκαιότητα αποτύπωσης των ενδεικτικών δεσμεύσεων – υποχρεώσεων
της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας ακριβώς για να
αναδείξει την αναγκαιότητα καταγραφής του συνόλου των υποχρεώσεων και
δεσμεύσεων και του επιμερισμού αυτών, της πιθανούς υποψήφιους αγοραστές,
κατά τρόπο που να προστατεύονται οι τοπικές κοινωνίες και να διασφαλίζεται
το δημόσιο συμφέρον.
Τονίστηκε η εμπέδωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας της
Δυτικής Μακεδονίας και της Δημόσιας ΔΕΗ, που στήριξε το σημαντικότερο
εκβιομηχανιστικό εγχείρημα της Ελλάδας και τη δημιουργία του μεγαλύτερου
λιγνιτικού κέντρου της Ν.Α. Ευρώπης. Η σχέση εμπιστοσύνης άμβλυνε το
υψηλό περιφερειακό ρίσκο που ανέλαβε η Δυτική Μακεδονία, συνεισφέροντας
παράλληλα στη διαχείριση των πολλαπλών επιπτώσεων της λιγνιτικής
δραστηριότητας στο αστικό και φυσικό περιβάλλον.
Επί της ουσίας, η Δυτική Μακεδονία στήριξε με τον ορυκτό της πλούτο
την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, πληρώνοντας το περιβαλλοντικό και
κοινωνικό τίμημα, πιστεύοντας της ακράδαντα ότι από το άνοιγμα του
πρώτου ορυχείου λιγνίτη μέχρι το κλείσιμο και της τελευταίας μονάδας
παραγωγής ενέργειας, θα έχει απέναντί της μια ισχυρή και αξιόπιστη
επιχείρηση με αδιαπραγμάτευτα δημόσιο χαρακτήρα, αναλαμβάνοντας
και την περιβαλλοντική ευθύνη που της αναλογεί για της
δραστηριότητές της στην περιοχή.
Για τη Δυτική Μακεδονία η αναγκαιότητα καταγραφής και ενσωμάτωσής των
υποχρεώσεων αυτών συνεχίζουν να υφίστανται και θα πρέπει να «βαρύνουν»
κατά ανάλογο τρόπο τα ιδιωτικά σχήματα τα οποία πιθανώς θα συμμετέχουν
στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν
πρωτίστως στην αποκατάσταση / επανάχρηση των εξαντλημένων
ορυχείων και το κόστος απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων για το
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σύνολο του εγκατεστημένου δυναμικού στον ενεργειακό άξονα της
Δυτικής Μακεδονίας. Συνεπώς είναι απαραίτητο στο όποιο νομοσχέδιο της
ψήφιση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ να προβλεφθεί και να επιμεριστεί
αναλογικά το κόστος ειδικά των περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων”.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 2Ο
Γίνεται αναφορά στα πρακτικά των συνεδριάσεων 15 ης, 18ης του 2017
Α3/Δ.Ε./Σ3/2018
Αποφασίζεται η επικύρωση των παραπάνω πρακτικών των αντίστοιχων
συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 6Ο
Έγκριση δαπανών Φεβρουαρίου 2018
Σικαλόπουλος Βαίλειος για επισκευή φωτοτυπικού ΤΕΕ/ΤΔΜ
Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα ΤΕΕ/ΤΔΜ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017
ΔΕΥΑ Κοζάνης για τηλεθέρμανση ΤΕΕ/ΤΔΜ
ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ
Χριστοπούλου Παρασκευή για οδοιπορικά
Πελέκας Ευάγγελος για προμήθεια toner για το fax του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Σεμερτζίδης Μιλτιάδης για εκδήλωση κοπής πίτας ΤΕΕ/ΤΔΜ
Κυριακίδης Βαςίλειος για βασιλόπιτα για την κοπή πίτας της Ν.Ε.
Γρεβενών
Παπαζήσης Χρήστος για την κοπή πίτας της Ν.Ε. Γρεβενών
Ακριτίδης Δημήτριος για βασιλόπιτα και ατομικά τσουρεκάκια
για την κοπή πίτας του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Esperos Palace για κοπή πίτας Ν.Ε. Καστοριάς
Κοκοβίδου Πανάγιω για βασιλοπιτα και ατομικα τσουρεκάκια
για την κοπή πίτας της Ν.Ε. Καστοριάς

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Μαυροματίδης
Α4/Δ.Ε./Σ3/2018
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των παραπάνω δαπανών.

43,40
53,95
608,00
18,70
195,80
35,00
385,00
60,14
201,00
119,04
180,04
99,20

Ο Πρόεδρος
του
Δ.
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Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 3Ο
Ορισμοί εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ:
Α) στο Δήμο Εορδαίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή χώρου
διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης
υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με διανοητική υστέρηση στον Δήμο
Πτολεμαίδας». Γινεται δημόσια ανοιχτή κλήρωση σύμφωνα με το Ν. 4412/2016
και προκύπτουν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Α5/Δ.Ε./Σ3/2018
Τακτικό μέλος : Κωνσταντόπουλος Δημήτρης, Π.Μ. τηλ. 6947-908890, Κοζάνη,
dkonstantopoulos79@gmail.com
Aναπληρωματικό μέλος : Δαλάκης Νικόλαος, Α.Μ. και Α.Τ.Μ., τηλ. 6979225495, Εμπόριο Εορδαίας, dalakis_nikos@hotmail.com
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Β) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης για το έργο «Διευθέτηση και
αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακα». Γινεται δημόσια
ανοιχτή κλήρωση σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και προκύπτουν οι παρακάτω
συνάδελφοι:
Α6/Δ.Ε./Σ3/2018
Τακτικό μέλος : : Κιάνας Στέργιος (του Ιωάννη), Π.Μ. τηλ 6946-063283, Αλ.
Μινωτή 48, Κοζάνη, stergioskianas@gmail.com
Aναπληρωματικό μέλος : Κουτσονάνου Αννίτα, Α.Μ., τηλ. 6946-338066,
annita.koutsonanou@gmail.com, Κοζάνη
Επικυρώνεται αυθημερόν
Γ) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για έργα
άνω του 1.000.000€ (χωρίς ΦΠΑ). Γινεται δημόσια ανοιχτή κλήρωση σύμφωνα
με το Ν. 4412/2016 και προκύπτουν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Α7/Δ.Ε./Σ3/2018
Τακτικό μέλος : Τζίτζικας Γεώργιος, Α.Τ.Μ.,
georgios.tzitzikas@hotmail.com, Φον Κοζάνη 5, Κοζάνη.

τηλ.

6974-872520,

Αναπληρωματικό μέλος : Μελίδης Χρυσοβαλάντης, Μλ.Μ, τηλ. 6981-009466,
valadismelidis@gmail.com, Δρέπανο Κοζάνης.
Επικυρώνεται αυθημερόν
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Δ) Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων μελετών για το έτος 2018.
Α8/Δ.Ε./Σ3/2018
Τακτικό μέλος : Τζίτζικας Γεώργιος, Α.Τ.Μ., Φον Κοζάνη 5 Κοζάνη, τηλ. 6974872520, georgios. tzitzikas@hotmail.com
Αναπληρωματικό μέλος: Μπιτάκης Σταύρος, Π.Μ. , Φιλώτας, τηλ. 6982-871508,
stavrosbitakis@gmail.com
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 4Ο
Γίνεται
αναφορά
για
τις
παρακάτω
αιτήσεις
για
διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης
α) για έλεγχο χρονολογίας κατασκευής τοιχίου οικίας στους Μαυραναίους
Γρεβενών.
β) για πιστοποίηση όγκου εργασιών του έργου «Κέντρον Ελληνισμού» της Ιεράς
Μητρόπολης Καστοριάς.
Επίσης για μία τρίτη αίτηση πραγματογνωμοσύνης που κατατέθηκε σήμερα
(15/2/2018) και αφορά τη διερεύνηση και εξακρίβωση αιτιών διάρηξης
κινητήρα εταιρικού αυτοκινήτου κατασκευής «DAIMLER CHRYSLER»
(ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ), τύπου «S320 CDI 4MATIC», κυβισμού 2987 κ.εκ., με πρώτο έτος
άδειας κυκλοφορίας το 2007.
Προτείνεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία .
Α9/Δ.Ε./Σ3/2018
Αποφασίζεται η ανάρτηση των παραπάνω στην ιστοσελίδα του τμήματος για
ενημέρωση των συναδέλφων
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 5Ο
Γίνεται αναφορά στο έγγραφο της Ν.Ε. ΤΕΕ Γρεβενών για διοργάνωση ημερίδας
με θέμα: «Έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια στην Περιφερειακή
Ενότητα Γρεβενών» στις 22/2/2018 στα Γρεβενά
Α10/Δ.Ε./Σ3/2018
Αποφασίζεται η πιο άνω εκδήλωση χωρίς καμία χρέωση για το ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 7Ο

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι σύμφωνα με
ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας προβλέπεται η
επανενεργοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (και μάλιστα με διαδικασίες fast
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track) για την κατασκευή μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200 MW
στην περιοχή παλαιών ορυχείων της Κοζάνης, που θα δεσμεύει έκταση 5.200
στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό η
δημιουργία υποδομής για την κατασκευή εξαρτημάτων ή/και του συνόλου του
εξοπλισμού των φωτοβολταϊκών γεγονός που θα δημιουργούσε πραγματικά
νέες θέσεις εργασίας.
Συνεχίζοντας αναφέρει ότι η Δυτική Μακεδονία έχοντας αποτελέσει επί
δεκαετίες τον κεντρικό πυλώνα της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας,
αξιοποιώντας το εγχώριο ορυκτό καύσιμο που διαθέτει, έχει αναπτύξει ένα
μονοδιάστατο οικονομικό μοντέλο στηριζόμενο στην βιομηχανία του λιγνίτη. Η
προοδευτικά μειούμενη συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα καθώς και
η μείωση της εγκατεστημένης ισχύος με απόσυρση μονάδων, τόσο αυτών που
ήδη έχουν πραγματοποιηθεί όσο και αυτών που αναμένονται στην επόμενη
δεκαετία, οδηγούν μονοσήμαντα σε μια νέα εποχή μετάβασης της περιοχής σε
ένα νέο παραγωγικό σύστημα με νέες δραστηριότητες που θα εξασφαλίζουν την
βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.
Στα κύρια ζητούμενα της διαδικασίας μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε
ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης είναι:
 Η διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής με αξιοποίηση της
υφιστάμενης τεχνογνωσίας και του τεχνικού δυναμικού της, μέσω της
ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογικών λύσεων, την καινοτομία
και την εξωστρέφεια.
 Η επανάχρηση των εδαφών, που έχουν απαλλοτριωθεί επί σειρά
δεκαετιών από τη ΔΕΗ ΑΕ και τα οποία ανέρχονται σε 200.000
στρέμματα, με δραστηριότητες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στο νέο
αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής.
 Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος προς αναπλήρωση
των αντιστοίχων απωλειών από την προοδευτικά μειούμενη λιγνιτική
βιομηχανία καθώς και νέων ευκαιριών απασχόλησης στην περιφέρεια
που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό νεανικής ανεργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση τέτοιου μεγέθους επενδύσεων και μάλιστα
για τη Δυτική Μακεδονία που από το 2004 μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν
χαθεί πάνω από 10 χιλιάδες άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες με την λιγνιτική
βιομηχανία θέσεις εργασίας με εξίσου αρνητική πρόβλεψη για το μέλλον,
αποκτά η συμβολή τους στην απασχόληση. Το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα
οδηγήσει σε περιορισμένο αριθμό νέων μόνιμων θέσεων εργασίας και θα πρέπει
να αξιολογηθεί στη βάση του κόστους – οφέλους με κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια, σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις της περιοχής αλλά και με
εναλλακτικές λύσεις αξιοποίησης της έκτασης που θα δεσμευθεί.
Εκτός των ανωτέρω επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας
λόγω της ισχυρής εξάρτησης από την λιγνιτική βιομηχανία και την
αναγκαιότητα πρόβλεψης ειδικών πολιτικών, συμπεριλαμβάνεται πλέον ως μια
από τις τρεις πιλοτικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σχεδιασμό
έργων οικονομικής και τεχνολογικής μετάβασης ( Coal Platform).
Το
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συγκεκριμένο έργο δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση στο πλαίσιο αυτής της
διαδικασίας, ενώ όπως προαναφέρθηκε δεν θα συμβάλει στους στόχους που
έχουν τεθεί για την μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στο νέο αναπτυξιακό
μοντέλο.
Για του λόγους αυτούς κρίνεται απαράδεκτο το γεγονός της
αναθέρμανσης των σεναρίων υλοποίησης ενός έργου με αμελητέα
ουσιαστική συνεισφορά στην τοπική απασχόληση, δεσμεύοντας μάλιστα
εκτάσεις άνω των 5.000 στρεμμάτων, χωρίς καμιά συνεννόηση με την
τοπική κοινωνία.
To ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει το γεγονός ότι πέραν του
αυτονόητου της απόσυρσης αυτού του είδους «επενδύσεων», ΔΕΗ, Τοπική
Κοινωνία, Κεντρική Κυβέρνηση οφείλουν να συνεργαστούν ουσιαστικά για την
πραγματοποίηση
πραγματικά
παραγωγικών
επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών. Στόχος που δεν περιορίζεται σε τοπικό περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο αλλά πια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον οποίο
οφείλουμε να υπηρετούμε όλοι.
Α11/Δ.Ε./Σ3/2018
Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος. Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή της
παρακάτω επιστολής στους συναρμόδιους φορείς, τη ΔΕΗ ΑΕ, ΥΠΕΝ με
κοινοποίηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δ. Κοζάνης και
Εορδαίας:
«Σύμφωνα με ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας προβλέπεται η
επανενεργοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (και μάλιστα με διαδικασίες fast
track) για την κατασκευή μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200 MW
στην περιοχή παλαιών ορυχείων της Κοζάνης, που θα δεσμεύει έκταση 5.200
στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό η
δημιουργία υποδομής για την κατασκευή εξαρτημάτων ή/και του συνόλου του
εξοπλισμού των φωτοβολταϊκών γεγονός που θα δημιουργούσε πραγματικά
νέες θέσεις εργασίας.
Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι η Δυτική Μακεδονία έχοντας
αποτελέσει επί δεκαετίες τον κεντρικό πυλώνα της ηλεκτροπαραγωγής της
χώρας, αξιοποιώντας το εγχώριο ορυκτό καύσιμο που διαθέτει, έχει αναπτύξει
ένα μονοδιάστατο οικονομικό μοντέλο στηριζόμενο στην βιομηχανία του
λιγνίτη. Η προοδευτικά μειούμενη συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα
καθώς και η μείωση της εγκατεστημένης ισχύος με απόσυρση μονάδων, τόσο
αυτών που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί όσο και αυτών που αναμένονται στην
επόμενη δεκαετία, οδηγούν μονοσήμαντα σε μια νέα εποχή μετάβασης της
περιοχής σε ένα νέο παραγωγικό σύστημα με νέες δραστηριότητες που θα
εξασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.
Στα κύρια ζητούμενα της διαδικασίας μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε
ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης είναι:
 Η διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής με αξιοποίηση της
υφιστάμενης τεχνογνωσίας και του τεχνικού δυναμικού της, μέσω της
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ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογικών λύσεων, την καινοτομία
και την εξωστρέφεια.
Η επανάχρηση των εδαφών, που έχουν απαλλοτριωθεί επί σειρά
δεκαετιών από τη ΔΕΗ ΑΕ και τα οποία ανέρχονται σε 200.000
στρέμματα, με δραστηριότητες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στο νέο
αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής.
Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος προς αναπλήρωση
των αντιστοίχων απωλειών από την προοδευτικά μειούμενη λιγνιτική
βιομηχανία καθώς και νέων ευκαιριών απασχόλησης στην περιφέρεια
που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό νεανικής ανεργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση τέτοιου μεγέθους επενδύσεων και μάλιστα
για τη Δυτική Μακεδονία που από το 2004 μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν
χαθεί πάνω από 10 χιλιάδες άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες με την λιγνιτική
βιομηχανία θέσεις εργασίας με εξίσου αρνητική πρόβλεψη για το μέλλον,
αποκτά η συμβολή τους στην απασχόληση. Το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα
οδηγήσει σε περιορισμένο αριθμό νέων μόνιμων θέσεων εργασίας και θα πρέπει
να αξιολογηθεί στη βάση του κόστους – οφέλους με κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια, σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις της περιοχής αλλά και με
εναλλακτικές λύσεις αξιοποίησης της έκτασης που θα δεσμευθεί.
Εκτός των ανωτέρω επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας
λόγω της ισχυρής εξάρτησης από την λιγνιτική βιομηχανία και την
αναγκαιότητα πρόβλεψης ειδικών πολιτικών, συμπεριλαμβάνεται πλέον ως μια
από τις τρεις πιλοτικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σχεδιασμό
έργων οικονομικής και τεχνολογικής μετάβασης ( Coal Platform).
Το
συγκεκριμένο έργο δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση στο πλαίσιο αυτής της
διαδικασίας, ενώ όπως προαναφέρθηκε δεν θα συμβάλει στους στόχους που
έχουν τεθεί για την μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στο νέο αναπτυξιακό
μοντέλο.
Για του λόγους αυτούς κρίνεται απαράδεκτο το γεγονός της
αναθέρμανσης των σεναρίων υλοποίησης ενός έργου με αμελητέα
ουσιαστική συνεισφορά στην τοπική απασχόληση, δεσμεύοντας μάλιστα
εκτάσεις άνω των 5.000 στρεμμάτων, χωρίς καμιά συνεννόηση με την
τοπική κοινωνία.
To ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει το γεγονός ότι πέραν του
αυτονόητου της απόσυρσης αυτού του είδους «επενδύσεων», ΔΕΗ, Τοπική
Κοινωνία, Κεντρική Κυβέρνηση οφείλουν να συνεργαστούν ουσιαστικά για την
πραγματοποίηση
πραγματικά
παραγωγικών
επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών. Στόχος που δεν περιορίζεται σε τοπικό περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο αλλά πια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον οποίο
οφείλουμε να υπηρετούμε όλοι.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 8Ο
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Γίνεται αναφορά για την έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη
Δυτική Μακεδονία. Παρατηρείται ότι με την συνολική κατανομή των πόρων δεν
υπάρχει καμία απολύτως κατανομή από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα κατανομή πόρων παρά μόνο από το ΕΠΑΝΕΚ. Ζητείται η ευελιξία
κατανομής πρόσθετων πόρων εάν απαιτηθεί, είτε από το ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας, είτε από το ΕΠΑΝΕΚ δεδομένης της ανακοινωθείσας έναρξης του
προγράμματος στις 28 Φεβρουαρίου 2018 και των μεγάλων αναγκών λόγω της
κλιματικής ζώνης στην οποία βρίσκεται το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας
ζήτημα το οποίο το ΤΕΕ/ΤΔΜ πολλαπλώς ανέδειξε από το 2011 [Θέσεις
ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την εξομοίωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνου του
πετρελαίου κίνησης και τις αναμενόμενες επιπτώσεις στη Δυτ.
Μακεδονία] και 2014 [Διατύπωση προτάσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με τη
φορολόγηση του πετρελαίου θέρμανσης και τις επιπτώσεις στη Δυτική
Μακεδονία]. Η επιστολή να σταλεί στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
και στον Προϊσταμένο της Υ.Δ. ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στο ΥΠΕΝ.
Α12/Δ.Ε./Σ3/2018
Αποφασίζεται να σταλεί σχετική επιστολή με περιεχόμενο τα παραπάνω
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 9Ο
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι το θέμα 9ο
αναγράφηκε εσφαλμένα.
Α13/Δ.Ε./Σ3/2018
Αποφασίζεται η παρουσίαση του έργου της Ο.Ε. «Επικαιροποίηση της μελέτης
«Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς
χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής»» που έχει ήδη παραληφθεί, να γίνει στην
επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ από μέλη της Ο.Ε.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα του 1ου θέματος
α) Μετά τις παραιτήσεις των συναδέλφων Κώστα Ράλλη και Στέργιου Κιάνα του
Ιωάννη από την ιδιότητα του μέλους της Δ.Ε., γίνεται αντικατάσταση από τα νέα
μέλη Τσολάκη Αλέξανδρο και Παπαδοπούλου Ηλιάνα.
Θα οριστεί ημερομηνία πρόσφορη και για τις 2 Διοικούσες.
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ιγ) Επιστολή ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για την κατάργηση
προβαδίσματος κατηγοριών στον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Εστάλη επιστολή στο Κεντρικό ΤΕΕ για δικαστική προσφυγή σύμφωνα με το
παρακάτω όπου μνημονεύθηκε η απόφαση.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Η εκτελών χρέη Γενικής Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Κυριακίδου Καλλιόπη

