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Ενημερωτικές εκδηλώσεις‐Σεμινάρια‐Ημερίδες
Ενημερωτική εκδήλωση με ∆. Γρεβενών «Παραγωγή ενέργειας με βιομάζα &
εξοικονόμηση ενέργειας για τις ανάγκες ιδιωτικών & δημόσιων κτιρίων Ν. Γρεβενών»

Εκδήλωση «Εξοικονόμηση
ενέργειας στα κτίρια – Εταιρίες
Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)
& Συμβάσεις Ενεργειακής
Απόδοσης»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [ΣΜΠΕ] για την αναθεώρηση του
Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων [ΠΕΣ∆Α] ∆. Μακεδονίας
Με ΣΠΕ∆Ε ∆. Μακεδονίας εκδήλωση «Σ.Ε.Σ. ∆υτ. Μακεδονίας 2014–2020 & ∆ιαχείριση
έργων–Απαιτούμενες Ενέργειες Αναδόχου προς Φορέα Υλοποίησης»
Εκδήλωση «Περιοχές ∆ικτύου Natura 2000 στη ∆υτική Μακεδονία» ‐ Γυμνάσιο
Τσοτυλίου

Εκδήλωση για τη
λειτουργία του νέου
συστήματος
ηλεκτρονικής
έκδοσης αδειών
δόμησης (Κοζάνη‐
Φλώρινα)

Eντός του Μαρτίου προγραμματίζονται
ενημερωτικές εκδηλώσεις ια το Νέο Οικοδομικό
Κανονισμό, τις τροποποιήσεις του και την
έκδοση οικοδομικής άδειας σε συνδιοργάνωση
με την ΠΕ∆.

Mόνιμες Επιτροπές
Συγκρότηση 11 ΜΕ με κατάθεση προτάσεων & αναδειξη προβλημάτων.Ενδεικτικά:
Μ.Ε. Πολιτισμού: Άρθρα τιμολογίου αποκατάστασης Βυζαντινών‐μεταβυζαντινών‐
νεοτέρων μνημείων
Μ.Ε. Ενέργειας «∆ιατύπωση προτάσεων ΤΕΕ/Τ∆Μ σχετικά με την φορολόγηση του
πετρελαίου θέρμανσης και τις επιπτώσεις στη ∆. Μακεδονία»
Μ.Ε. Περιβαλλοντος‐Ενεργειας: Παρέμβαση για την έγκριση του ΥΠΕΚΑ Τεχνικής Περιβαλ.
Μελέτης για «Κατασκευή 3 νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου ∆ιαχείρισης
Βιομηχανικών Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο ∆ΕΗ»
Μ.Ε. Περιβαλλοντος‐Ενεργειας: Επανεξέταση της επιλογής κατασκευής του
ταινιοδρόμου μεταφοράς τέφρας από ΑΗΣ Αγ. ∆ημητρίου από ανοικτού σε
«σωληνωτού» τύπου
Μ.Ε. Ενέργειας: Πρόταση για σύσταση ∆ομής Παρατηρητηρίου Αποκατάστασης
Εδαφών
Κατάθεση προτάσεων Μ.Ε. & Ν.Ε. για χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνη
της κοινοπραξίας του TAP (Παπατέρπου‐Μελέτη σκοπιμότητας για ένταξη Φ.Α. στον τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής στη ∆. Μακεδονία‐Αποτύπωση και αξιολόγηση των οικονομικών κλάδων
της ∆υτικής Μακεδονίας με το υπόδειγμα Εισροών‐Εκροών

Υπηρεσίες ∆όμησης
Σύσταση Ο.Ε. για τις Υ∆ΟΜ ∆. Μακεδονίας
Επιστολή TEE/Τ∆Μ προς Γ.Γ. Αποκεντρωμένης για προβλήματα υποστελέχωσης και
λειτουργίας Υπηρεσιών ∆όμησης ∆ήμων ∆υτ. Μακεδονίας
∆ιαδοχικές συσκέψεις στην Κοζάνη υπό τη Γ. Γραμματέα για τις Υπηρεσίες ∆όμησης των
∆ήμων με συμμετοχή ΠΕ∆, ΟΤΑ, ∆/ντων Υ∆ΟΜ. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης &
ιδεατής. Εξέταση λύσης μετακίνησης στελεχιακού δυναμικού μεταξύ ∆ήμων ή διάθεσης για
κάποιο χρονικό διάστημα στελεχών της Αποκεντρωμένης. Κατάθεση προτάσεων και
προώθησή τους σε κεντρικό επίπεδο μέσω σύσκεψης στην ΠΕ∆.
Υπόμνημα στην Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης με την
Αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης και προτεινόμενης
στελέχωσης στις Υ.∆ΟΜ.
∆υτικής Μακεδονίας.
Με συνεργασία των Υ∆ΟΜ,
δημιουργία οργανογράμματος‐
βάσης δεδομένων των υπαλλήλων
των 6 Υ∆ΟΜ της Π∆Μ

ΓΠΣ Κοζάνης ‐ Σιδηρόδρομος
‐ ΓΠΣ Κοζάνης με Ομάδα Εργασίας & M.Ε. Χωροταξίας. Αλλεπάλληλες συσκέψεις (με τη
μελετητική Ομάδα του Χωροταξικού Σχεδίου για την Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας, με τη
μελετήτρια ΓΠΣ Κοζάνης,με τον Αντιδήμαρχο κτλ)
‐ Επεξεργασία θέσεων ΤΕΕ/Τ∆Μ σχετικά με την αναμενόμενη διαδικασία αναθεώρησης του
Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου του ∆ήμου Κοζάνης.
‐ Συζήτηση για την χωροθέτηση του σταθμού και τη συσχέτιση με το ΓΠΣ Κοζάνης (Επιστολή
«Κινητοποίηση για κατάργηση απαράδεκτων διατάξεων Ν. 4254/2014 περί δυνατότητας
δόμησης από ΓΑΙΟΣΕ εκτάσεων της, κατά παρέκκλιση»)

Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής για τον Σιδηρόδρομο

 Η μη δημοσιοποίηση του «Πλαισίου Προβληματισμού του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τον Σιδηρόδρομο»

όπως συζητήθηκε στην 24η συνεδρίαση έως ότου γίνουν γνωστός ο χρονικός, χωρικός και
οικονομικός προγραμματισμός ‐σχεδιασμός αναφορικά με το θέμα των Δήμου Κοζάνης,
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως ΟΣΕ/ΓΑΙΟΣΕ και Υπουργείου.
 Να αποσταλεί σχετική επιστολή:

α. στο ΤΕΕ που να επισημαίνει τις προβλέψεις του 4254/2014 με την οποία είναι δυνατή η
δόμηση από την ΓΑΙΑΟΣΕ οποιασδήποτε έκτασης της ανήκει (και του νυν σιδηροδρομικού
σταθμού Κοζάνης) και να ζητείται η προσβολή του.
β. στον Δήμο Κοζάνης και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να υπάρξει
συντονισμένη αντίδραση θεσμική επί του θέματος
 Η διερεύνηση για διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης / ημερίδας για το εν λόγω θέμα
 Η συνεχής παρακολούθηση του θέματος από την Διοικούσα Επιτροπή.

Λοιπές Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ
Παρέμβαση για την απαράδεκτη κατάργηση των κατώτατων ορίων του ΜΕΕΠ [μετά από
πρωτοβουλία των εργοληπτικών επιχειρήσεων και του ΤΕΕ]
Επιστολή προς Πανεπιστήμιο ∆υτικής Μακεδονίας για στήριξη Τμήματος Μηχανικών
Περιβάλλοντος (ορισμό μέλους μας στην υποστήριξης‐προώθηση‐δημοσιοπόηση
θεμάτων δημιουργίας του τμήματος
Επιστολή για καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς στους ∆ιπλ. Μηχ/κούς στο πλαίσιο της
ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
Έγγραφο για Αναγκαιότητα αναγνώρισης του έργου των Μηχανικών του ∆ημοσίου
με πρόβλεψη κλαδικού μισθολογίου
Επιστολή για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών διαχείρισης του
ΕΣΠΑ
Επισημάνσεις για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής, Ποντοκώμης,
Ακρινής & Αναργύρων (∆ημιουργία Ο.Ε. για το θέμα, συσκέψεις με Περιφέρεια)

Λοιπές Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ
Επιστολή προς ΕΚΧΑ ΑΕ για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης του Ν.2308/1995
για τους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς της Π.Ε.
Υπόμνημα προς τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δρ. J. Hahn, σχετικά με τις αναπτυξιακές
προοπτικές της Δ Μακεδονίας στον τομέα της ενέργειας
Θέσεις αναφορικά με την αποτύπωση ενδεικτικών δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της
∆ΕΗ Α.Ε. έναντι της κοινωνίας της ∆υτικής Μακεδονίας
(«…το ΤΕΕ/Τ∆Μ επισημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να
αρθούν στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων, τόσο για την ασφαλή
ενεργειακή προοπτική της Χώρας, όσο και για την αειφόρο ανάπτυξη της ∆.
Μακεδονίας. Μιας Περιφέρειας και ενός Ενεργειακού Κέντρου που συνεισφέρει
διαχρονικά και ουσιαστικά στην εθνική οικονομία, αλλά το μακροχρόνιο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα εξαιτίας των ηλεκτροπαραγωγικών δραστηριοτήτων,
τείνει να την «πληγώσει» ανεπανόρθωτα, με μη αναστρέψιμες οικονομικές και
κοινωνικές προεκτάσεις»)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίων για τη χρήση ιπτάμενης τα τέφρας σε
υποβάσεις, βάσεις, επιφάνειες κύλισης και προκατασκευασμένων έργων [ΤΕΛΕΙΩΣΕ –
αναμένεται να παρουσιαστεί στο Περιφ. Συμβούλιο ]
Προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας για τα μεγάλα ενεργειακά έργα της ΔΕΗ στη Δυτική
Μακεδονία (σε πλήρη εξέλιξη)
Εκ των υστέρων αξιολόγηση ΤΠΑ με διαδικασίες ανοικτές που αναμένεται ως η Τρίτη
Φάση μιας σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και ΤΕΕ/Τ∆Μ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπ. Εργασίας, για τη
«Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης
των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των
πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»
Συμμετοχή σε πρόταση του ΕΚΕΤΑ σε πρόγραμμα LIFE “Advanced Carbon Emission
Methodology“ και θεματική "Climate Governance and Information" που σχετίζεται με το
αποτύπωμα του άνθρακα και το σύμφωνο των ∆ημάρχων.
Στήριξη προτάσεων φορέων (∆ΕΗ, ΠΕ∆, ΕΚΕΤΑ κτλ.) στο Horizon 2020 κτλ

Εξωστρέφεια ‐ Συνεργασία με Περιφέρεια & ΟΤΑ
Έχουμε στηρίξει και θα στηρίξουμε την Περιφέρεια σε μια σειρά σοβαρών θεμάτων και την τοπική
αυτοδιοίκηση. Ήδη έχουμε συναντηθεί και καταθέσει προτάσεις για συνεργασία με τον
Περιφερειάρχη, την Αντιπεριφέρεια Γρεβενών, το Δήμο Κοζάνης, με την ΠΕΔ, με φορείς.
Αντιπεριφέρεια Γρεβενών: Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της Π.Ε Γρεβενών μέσω
της αναζήτησης συνεργασίας με ΤΕΕ/Τ∆Μ
•

Ε‐65.Συνεργασία & σύσκεψη ΤΕΕ/Τ∆Μ με ∆ιαχειριστική Αρχή, υπηρεσιακούς παράγοντες
ΥΠΑΠΕΝ, ανάδοχο με θέμα τη νέα όδευση πρόταση Π.Ε. Γρεβενών. Ως ΤΕΕ/Τ∆Μ
προκρίνουμε τη βέλτιση λύση. Αναμένεται συνάντηση εργασίας

•

Συγκρότηση ΟΕ κατόπιν αιτήσεως ΠΕ Γρεβενών για εκτίμηση κατάστασης πέτρινων
γεφυριών & θρησκευτικών μνημείων νομού. Γενικότερα η ΟΕ θα αφορά μεταβυζαντινά &
νεώτερα μνημεία ΠΕ Γρεβενών

•

Μελέτη μονάδας βιομάζας για τηλεθέρμανση Γρεβενών

•

∆υνατότητα συνεργασίας κ σε άλλα θέματα όπως Βιομ. Κληρονομιά, επανάχρηση
δημόσιων κτιρίων κτλ.

Συνεργασία με άλλους φορείς
 Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε επιτροπές διαβούλευσης Περιφέρειας, Δήμων, ημερίδες,

προγραμμάτων, κλπ φορέων της Περιφέρειας μας.
 Παρουσίαση της ΝΕ Φλώρινας στο Συνέδριο Αειφόρου ανάπτυξης τουρισμού
επιχειρηματικότητας και διαβαλκανικής συνεργασίας στη Φλώρινα [Δεκ 2014]
www.tdm.tee.gr
 Πλήρης ανακατασκευή της επίσημης ιστοσελίδας www.tdm.tee.gr του ΤΕΕ/Τ∆Μ.
Περισσότερες δυνατότητες, φιλική στο χρήστη, ευέλικτη σε αλλαγές
 Προγραμματίζεται σύνδεση της με κοινωνικά δίκτυα
Αρχοντικό Παπατέρπου
 Σε εξέλιξη απολύμανση. Επαναλειτουργία από τη Ν.Ε. Καστοριάς. Συζητήσεις με Π.Ε.

Καστοριάς και ∆. Καστοριάς για αξιοποίηση του και προς όφελος των πολιτών.
 Συζήτηση για την λειτουργική ενσωμάτωσή του στον ιστό της πόλης.
 Ευκαιρία η πρόταση χρηματοδότησης από πρ. εταιρικής ευθύνης TAP εάν εγκριθεί.

Ασφαλιστικό ‐ Εισφορές
Το θέμα των ήδη υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ είναι κρίσιμο για την
επιβίωση των συναδέλφων. Οι εισφορές που απαιτούνται, ισοδυναμούν με αποκλεισμό
από το επάγγελμα. Αρκεί να αναφερθεί ότι 68% των μηχανικών (στοιχεία ΤΣΜΕΔΕ‐
ειδοποιητήρια Α’ εξαμήνου 2014 με αυξημένες εισφορές εκ νόμου από 1‐7‐2011) δεν
πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές και οι εγγραφές νέων συναδέλφων είναι κατά 50%
μειωμένες.
Συνταχθήκαμε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και με τις νομικές δράσεις του ΤΕΕ
Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με τα ασφαλιστικά θέματα.
Σημειώνεται ότι την πραγματοποιήθηκε έκτακτη ενημερωτική εκδήλωση για θέματα
εργασιακά και ασφαλιστικά του κλάδου των μηχανικών σε ανοικτή συζήτηση από τον
Πρόεδρο του ΤΕΕ συνάδελφο κ. Χρ. Σπίρτζη, όπου κλήθηκαν όλα τα μέλη της
Αντιπροσωπείας να παραβρεθούν. Η συζήτηση ήταν αναλυτική και δόθηκαν απαντήσεις
στον ουσιαστικό διάλογο που υπήρξε.
Καταθέσαμε
α)Ψήφισμα Αντιπροσωπείας για τις υπέρογκες αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές (Ιούνιος
2014) &
β) Αδιαπραγμάτευτες θέσεις για την ύπαρξη και βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας Ταμείου
(Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, Δεκέμβριος 2014)

Αναμένεται…
 Ενημέρωση – συζήτηση με την Διαχειριστική Αρχή για το νέο ΠΕΠ. Αναμένεται ο





προσδιορισμός της ημερομηνίας από την Διαχειριστική Αρχή.
Συζήτηση με την Αντιπεριφέρεια Γρεβενών για μια σειρά δράσεων [εκτίμηση αντισεισμικής
προστασίας γεφυριών, αξιοποίηση βιοαερίου – βιομάζας, κ.α]
Συνάντηση με Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και Δημοτικές Αρχές ΠΕ Καστοριάς για θέματα
ενδιαφέροντος Καστοριάς. Σχετική συζήτηση στην κοπή πίτας του ΤΕΕ/ΝΕ Καστοριάς
Συνάντηση με τους φορείς έρευνας εκπαίδευσης της Περιφέρειας και τις αντίστοιχες ΜΕ του
Τμήματος μας
Αναμένεται συγκρότηση επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων μηχανικών Δυτικής
Μακεδονίας για όσους το επιθυμούν. Προεργασία τεχνικών απαιτήσεων.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

