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Ενημερωτικές εκδηλώσεις ‐ Ημερίδες
Πραγματοποιήθηκαν:
• Eπιμορφωτική Εκδήλωση «Σχηματίζοντας το Τοπίο, την Πόλη, τον Άνθρωπο»
•

•
•
•
•

με Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (17/07/2017)
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εργασίες πολιτικού μηχανικού (ΠροσθήκεςΑλλαγές Χρήσης-Αλλαγές Σπουδαιότητας-Επεμβάσεις) & 3DR.STRAD –
3DR.STEEL (Κοζάνη, Πτολεμαϊδα 7,8/11/2017)
Εκδήλωση με ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ (22/11/2017)
Ενημερωτική εκδήλωση «Αποτίμηση κατάστασης μνημείων Περιφερειακής
Ενότητας Γρεβενών» (5/12/2017)
Επίσκεψη του ΤΕΕ/Τ∆Μ στη ∆ΕΗ για ενημέρωση για την κατολίσθηση στο
Ορυχείο Αμυνταίου
Συμμετοχή σε εκδήλωση με θέμα βιομηχανική συμβίωση και κυκλική οικονομία
στη ∆. Μακεδονία (εισήγηση για προοπτικές αξιοποίησης ιπτάμενης τέφρας
στην οδοποιία)

Ενημερωτικές εκδηλώσεις ‐ Ημερίδες
Αναμένονται:
Eνημερωτική εκδήλωση για τον Ν. 4495/2017 (έλεγχος & προστασία

δομημένου περιβάλλοντος) σε συνεργασία με το ΤΕΕ
Εκδήλωση για τον αναθεωρημένο ΚΕΝΑΚ, νέες ΤΟΤΕΕ, Πρόγραμμα

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
Προγραμματίζονται επισκέψεις :
Στο εργοτάξιο κατασκευής της μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας
Στο εργοτάξιο κατασκευής του αγωγού TAP σε Πτολεμαϊδα, Καστοριά
Στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Θέσεις ‐ Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ
 Επιστολή προς αρμοδίους με τις θέσεις–απόψεις–παρατηρήσεις του







ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του σχεδίου του νέου Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας
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 [Αίτηση
άσκησης διοικητικής προσφυγής]
Θέσεις του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τις
μετεγκαταστάσεις Ακρινής και Αναργύρων
Έγγραφο για ενημέρωση των μελών του από φορείς σε αναθέσεις έργων
και μελετών σύμφωνα με το Ν.4412_2016
Αίτημα προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης σχετικά με
επικείμενες τοποθετήσεις Μηχανικών Π.Ε. 12 στην εκπαίδευση

Θέσεις ‐ Παρεμβάσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ
 Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΑΣΕΠ/ΑΔΜΗΕ για την προκήρυξη ΑΔΜΗΕ υπ.αρ.








10Κ/2017 για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 76 θέσεων προσωπικού
με σχέση εργασίας ΙΔΑΠ
Έγγραφο προς τις ΥΔΟΜ Δ.Μακεδονίας για το θέμα της ασφαλιστικής
ενημερότητας κατά την έκδοση αδειών δόμησης (Ν. 4495/2017)
Υποβολή υπομνήματος στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας
Περιβάλλοντος της Βουλής με θέσεις ΤΕΕ ΤΔΜ για ενεργειακά και
περιβαλλοντικά θέματα Δ. Μακεδονιας
Eπιστολή προς Περιφερειάρχη Δ.Μακεδονίας, Υ.Δ. ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας,
ΥΠΕΝ & ΕΤΕΑΝ για διερεύνηση δυνατότητας αύξησης χρηματοδότησης
Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ στη Δυτική Μακεδονία
Παρατηρήσεις για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ” οίκον ΙΙ»

Θέσεις ‐ Παρεμβάσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ
 Θέσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη διαβούλευση του σχεδίου πολεοδόμησης του

χώρου Σιδηροδρομικού Σταθμού του ΟΣΕ στην Κοζάνη
 Επιστολή προς συναρμόδιους φορείς με θέμα την ανάληψη

περιβαλλοντικής ευθύνης για την εξορυκτική δραστηριότητα και την
ηλεκτροπαραγωγή στη Δυτική Μακεδονία
 Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την αναθέρμανση του σχεδιασμού

κατασκευής του φωτοβολταϊκου πάρκου 200 MW στα ορυχεία στη
Δυτική Μακεδονία

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)
 Συναντήσεις ενημέρωσης των μελών των Μονίμων Επιτροπών και της
σχετικής Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ, από στελέχη του Δήμου Κοζάνης και του
ΕΜΠ για το θέμα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας [ΣΒΑΚ]
Κοζάνης [Ενημέρωση και παρουσίαση προσχεδίου ΣΒΑΚ σε εκδήλωση
στο ΤΕΕ/ΤΔΜ στις 8/3/2018 ]

Έργο Ομάδων Εργασίας / Προγράμματα
Παραδόθηκαν
Η Ο.Ε. «Εκτίμηση κατάστασης πέτρινων γεφυριών & θρησκευτικών

μνημείων στο νομο (βυζαντινά, μεταβυζαντινά & νεώτερα μνημεία ΠΕ
Γρεβενών)». Πραγματοποίηθηκε εκδήλωση παρουσίασης των
αποτελεσμάτων της Ο.Ε. στα Γρεβενά, Δεκέμβρης 2017 [Ένα είδος
μνημειακού χάρτη γεφυριών Δυτ. Μακεδονίας]
Η Ο.Ε. «Επικαιροποίηση της μελέτης «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της
Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής»»

Σε εξέλιξη
Υπογράφτηκε από όλους τους εταίρους το partnership
agreement της εγκριθείσας πρότασης σχετικά με την UNESCO
για την Καστοριά στo Interreg Ελλάδα – Αλβανία σε συνεργασία
με την ΕΦΑ Καστοριάς

Σύνθεση Διοικούσας Επιτροπή
 Νέα μέλη της Δ.Ε. η Παπαδοπούλου Ηλιάνα σε αντικατάσταση του

Κιάνα Στέργιου του Ιωάννη και Τσολάκης Αλέξανδρος σε
αντικατάσταση του Ράλλη Κωνσταντίνου, Καλαμάρα Κλεοπάτρας σε
αντικατάσταση του Παπαδημητρίου Ευστράτιου

Coal Platform – 26~27 Φεβρουαρίου 2018 Βρυξέλλες
 The European Commission launched the Platform on Coal Regions in

Transition in December 2017. As part of the Platform’s activities, its
two working groups will now hold their first meetings:
The ‘Post Coal Economy and Structural Transformation’ group will
cover strategies and projects focusing on the economic diversification
of coal regions
 The ‘Eco‐Innovation and Advanced Coal Technologies’ group will
cover strategies and projects focusing on the improvement of air
quality and coal‐based technologies which are compatible with the
long‐term vision of the decarbonisation of the European economy.
 At these first meetings, the Platform’s Work Programme for 2018‐2019
will be presented and discussed. Regional strategies and priority
projects by pilot coal regions, as well as financing issues, will also be
on the agenda.

Coal Platform – Τεχνική στήριξη

Coal Platform – Στήριξη ΤΕΕ/τΔΜ
 Προτείνω το Coal Platform και η μετάβαση να
αγκαλιαστεί από το ΤΕΕ/ΤΔΜ. Πάντοτε διαχρονικά
στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα είμασταν
μπροστά. Πρέπει και σήμερα να δούμε μπροστά
μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις.
Ουσιαστικά προτείνεται η Αντιπροσωπεία να αναλάβει
με απόφαση την κατεύθυνση ως στρατηγική επιλογή
του ΤΕΕ να ασχοληθεί με το Coal Platform.

Οργανισμός ΤΕΕ
 Πρόσφατα εστάλη από το ΤΕΕ η προτεινόμενη αλλαγή του

Οργανισμού όπου προβλέπεται η κατάργηση της θέσεως προϊσταμένου
στο Περιφερειακό μας Τμήμα. Ήδη η ΔΕ πήρε σχετική απόφαση με την
οποία δεν συμφωνεί διότι:
 Υποβαθμίζεται η οργανωμένη δομή του τμήματος
 Δίνει λάθος «μήνυμα» για συρρίκνωση των Περιφερειακών
Τμημάτων
 Δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση όταν το πρόβλημα λειτουργίας
είναι Κεντρικό
 Προτείνεται η λήψη ανάλογης απόφασης από την Αντιπροσωπείας του
Τμήματος.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Δημήτρης Μαυροματίδης
Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/τΔΜ

