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Ενημερωτικές εκδηλώσεις ‐ Ημερίδες
Πραγματοποιήθηκαν:






Εκδήλωση βράβευσης φοιτητών τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστημίου ∆υτ. Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην ομάδα
Τyφoon ΜotoRacing
Σε συνεργασία με την ΕΦΑ Καστοριάς Πολιτιστικός/περιβαλλοντικός
περίπατος στους Μαυραναίους και στο Μαυρονορος ∆.Γρεβενων στο
πλαίσιο των πρασινων πολιτιστικων διαδρομων 2019 του ΥΠΠΟΑ
Συνάντηση ενημερωτική με συμβούλους της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. για την
παρουσίαση του Σ.Σ.Ε.∆. και των διαδικασιών εφαρμογής εναλλακτικής
διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
στα δημόσια και ιδιωτικά έργα

Ενημερωτικές εκδηλώσεις ‐ Ημερίδες
Προγραμματίζονται επισκέψεις :
Στο εργοτάξιο κατασκευής της μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας
Στο εργοτάξιο κατασκευής της Πανεπιστημιούπολης στη ΖΕΠ Κοζάνης
Επίσκεψη και ξενάγηση στο χώρο εργοταξίου αναστήλωσης του

πέτρινου γεφυριού της Πλάκας
Συνδιοργάνωση με την ομάδα «Μπουλούκι» (διεπιστημονική συλλογικότητα

μηχανικών) εκδηλώσεων στην Κοζάνη και στον Πεντάλοφο Κοζάνης με θέμα την
μαθητεία και εργαστήριο πέτρινης δόμησης (εκπαιδευτική εκμάθηση, παρουσίαση
αποτελεσμάτων διμήνου camp μαθητείας στο γεφύρι της Πλάκας). Εντοπισμός &
καταγραφή σημείων επέμβασης στο Βόϊο (μελλοντικό εργαστήρι πετρινης
δομησης).

Θέσεις ‐ Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ
 Αίτημα για παράταση στην υποβολή δηλώσεων κτηματογράφησης στην

Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Γρεβενών, Π.Ε. Φλώρινας
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη εμπλουτισμό καταλόγου
εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων και σε επιτροπές
αναθεσης μελετών
 ΤΕΕ – Ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων και επιτροπή

προστασίας προσωπικών δεδομένων
 Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε/Τ.∆.Μ. στην πρόταση GeoConProd που θα κατατεθεί
στο πλαίσιο της Ενιαίας ∆ράσης «Ερευνώ –∆ημιουργώ –Καινοτομώ» του
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 από το Α.Π.Θ.

Θέσεις ‐ Παρεμβάσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ
 Αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 για πρόβλεψη ένταξης δράσεων για την
βελτίωση ενεργειακή απόδοσης επιμελητηρίων
 Επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας Θρησκευμάτων (Γ. Γ. δια βίου
μάθησης και νέας γενιάς‐δημόσια ΙΕΚ), για άμεση διόρθωση Οδηγού Σπουδών
των ΙΕΚ ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων που αφορά ειδικότητες κλάδου
σχεδίου, διακόσμησης , Τεχνολογίας Υλικών κλπ σε Πιστοποιημένους
Πολιτικούς Μηχανικούς.

Έργο Ομάδων Εργασίας / Προγράμματα
Σε εξέλιξη


1.

2.
3.
4.

Η εγκριθείσα πρόταση («Τactical Tourism») σχετικά με την UNESCO για
την Καστοριά στo Interreg Ελλάδα – Αλβανία. Υπόλογος διαχειρισης
λογαριασμού το ΤΕΕ/ΤΔΜ (Προετοιμασία πρότασης για πιθανή ένταξη
τμήματος πόλης Καστοριάς στον κατάλογο της UNESCO).
Πραγματοποιήθηκαν info days‐meetings στο Αργυροκαστρο & Τεπελένι
Αλβανιας. Συνάντηση με στελέχη του ΥΠΠΟΑ. Aναμένεται εντός
Οκτώβρη συναντηση εργασίας στην Καστοριά από κοινού με την ΕΦΑ
Καστοριάς
Ηλεκτρονκες υπηρεσιές πληρωμής (epde) και καταχώρησης δαπανών
(M.I.S. system)
Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού
(Η/Υ,laptop,projector,multi function printer)
Εντός του έτους η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους μηχανικούς που
θα υλοποιήσουν το φυσικό αντικείμενο

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Δημήτρης Μαυροματίδης
Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΜ

