Εισήγηση στην 4η τακτική συνεδρίαση 2015 της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τις
δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτροπής
(18.2.15 έως σήμερα με πραγματοποίηση 8 συνεδριάσεων Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ)
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Ενημερωτικές εκδηλώσεις - Ημερίδες
Ενημερωτική εκδήλωση – διάλεξη – τιμητική βράβευση ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ
Θ.Τάσιου «Κορύφωση της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας στην Αλεξάνδρεια»
(Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς, 16/5/2015)

Συνδιοργάνωση και συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ «Αξιοποίηση
βιομηχανικών παραπροϊοντων στη δόμηση» (Θεσσαλονίκη, 11-12/6/2015)

Φιλοξενία ημερίδας Δικτύου Μεσόγειος SOS στο πλαίσιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Μάρτιος 2015)
Φιλοξενία εσπερίδας Συνδέσμου Εργοληπτών Δυτ. Μακεδονίας (Απρίλιος 2015)

Mόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΔΜ

Συνάντηση εργασίας Μ.Ε. Ενέργειας με στελέχη των τηλεθερμάνσεων της Δυτικής
Μακεδονίας για τη διαχρονική επάρκεια τροφοδοσίας των Τ/Θ.
Συνάντηση εργασίας Μ.Ε. Αντισεισμικής & Πολιτικής Προστασίας με τον εκπρόσωπο
των Αμεα Κοζάνης κ. Κούτσιανο για θέματα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε δημόσια
κτίρια.

Ο.Ε. για το ΓΠΣ Κοζάνης (+ Σιδηρ. Σταθμός Κοζάνης)

Συμμετοχή και κατάθεση εμπεριστατωμένων προτάσεων στη συνεδρίαση
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το ΓΠΣ Κοζάνης (στάδιο Β2)
και θέσεις αναφορικά με το σιδηρόδρομο και τη συσχέτισή του με το ΓΠΣ
Δ.Κοζάνης (+ Μ.Ε. Χωροταξίας & πολεοδομίας)
Παρουσίαση των παρατηρήσεων-προτάσεων της Ο.Ε. στη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ

Συναντήσεις επί του θέματος και για άλλα πολεδομικά ζητήματα της πόλης με
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη

Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ
Παρέμβαση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας [παρέμβαση για τις τηλεθερμάνσεις]
Επιστολή προς Πρόεδρο ΑΣΕΠ για «φωτογραφική» προκήρυξη προσλήψεων στη
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (προκήρυξη 1Κ + απάντηση ΔΕΗ)
Υποβολή υπομνήματος προς Υπουργό Π.Α.Π.ΕΝ. κ. Λαφαζάνη με θέσεις-προτάσεις
ΤΕΕ/ΤΔΜ για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα και παρέμβαση στην σχετική
συζήτηση με τους φορείς [Κοβεντάρειο 24.03.2016]
Συγχαρητήρια επιστολή προς Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κ. Αντώνη
Τουρλιδάκη.

Στήριξη νέου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
(ακαδημαϊκό έτος 2015-2016)
Καταθεση προτάσεων για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ.
Μακεδονίας 2014-2020.
Καταθεση προτάσεων στην Περιφέρεια στο Πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του TAP

Πτολεμαϊδα V

Παρέμβαση του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την κατασκευή της
νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαιδα V
Σε πλήρη εξέλιξη η πρωτοβουλία ΤΕΕ/ΤΔΜ με την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Προετοιμασία αξιοποίησης των
μεγάλων τεχνικών έργων της ΔΕΗ στην περιοχή», που αφορά στη μεγιστοποίηση των
θετικών επιπτώσεων για την τοπική κοινωνία, από την κατασκευή της νέας λιγνιτικής
μονάδας Πτολεμαϊδας V.
Συναντήσεις με Πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε., την αρμόδια Δνση Μελετών της ΔΕΗ

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/ΤΔΜ

• Αναμένονται πρωτοβουλίες σχετικά με τον Ε-65.Συνεργασία & σύσκεψη ΤΕΕ/ΤΔΜ με
Διαχειριστική Αρχή, υπηρεσιακούς παράγοντες ΥΠΑΠΕΝ, ανάδοχο με θέμα τη νέα
όδευση πρόταση Π.Ε. Γρεβενών. Ως ΤΕΕ/ΤΔΜ προκρίνουμε τη βέλτιση λύση.
Αναμένεται συνάντηση εργασίας
 Ομάδα εργασία για την δυνατότητα υποστήριξης με βιομάζα και ξηρό λιγνίτη/ξυλίτη
τηλεθέρμανσης Γρεβενών. Ολοκληρωθηκε η προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος
για τη συγκροτηση της Ο.Ε. Αναμενεται αποφαση Δ.Ε.. Χρόνος παράδοσης περίπου 1
χρόνος. Αναμένεται η σχετική σύμβαση με την Πτολεμαϊδα 5.

 Συγκρότηση ΟΕ κατόπιν αιτήσεως ΠΕ Γρεβενών για εκτίμηση κατάστασης
πέτρινων γεφυριών & θρησκευτικών μνημείων στο νομο (βυζαντινά,
μεταβυζαντινά & νεώτερα μνημεία ΠΕ Γρεβενών). Συνεργασία και συσκέψεις
με ΕΦΑ Γρεβενών, στελέχη Αντιπεριφέρειας Γρεβενών. Η Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
ήδη έχει ξεκινήσει το έργο της. Αναμένεται εντός του μηνός να υπογραφεί και
η σχετική Προγραμματική Σύμβαση.

Διάφορα
 Συνάντηση γνωριμίας Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ με βουλευτή ΑΝΕΛ Π.Ε. Κοζάνης κ. Κάτανα
όπου τέθηκαν και θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Διάφορα






Κοινή Συνάντηση Επιστημονικών Επιμελητηρίων με πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Τοπικός Πόρος
Κοινή δράση με επικεφαλή το ΤΕΕ με Επιτροπές, Ομάδες Έργου κλπ
Συστηματιοποίηση των συναντήσεων ανά δύο μήνες

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 ΤΣΜΕΔΕειδοποιητήρια Α’ εξαμήνου 2014 με αυξημένες εισφορές εκ νόμου από 1-7-2011) δεν
πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές. οι εγγραφές νέων συναδέλφων κατά 50% μειωμένες.
Συνταχθήκαμε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και με τις νομικές δράσεις του ΤΕΕ
Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με τα ασφαλιστικά θέματα.
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)
ΣΗΜΕΡΑ:
α) Έχει απορριφθεί από το ΣΤΕ η προσφυγή του ΤΕΕ για τις υπέρογκες αναδρομικές
ασφαλιστικές εισφορές
Β) Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, παρά περί του αντιθέτου υποσχέσεις, καμία νομοθετική
παρέμβαση κατάργησης των υπέρογκων από 1-7-2011 και αναδρομικά εισφορών (στο
τελευταιο νομοσχεδιο 5/6/2015 και για ασφαλιστικα ζητήματα, καμία αναφορα στο
ΤΣΜΕΔΕ
Γ) Αναμένεται μέχρι 30/6/2015 η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων Β’ εξαμήνου 2015 (πληρωμή
μέχρι 30/7/2015). Με αυξημένες εισφορές (υποχρεωτική μετάταξη σε γ’ ασφ. Κατηγορία),
ενώ αναμένονται και τα αναδρομικά
Πρέπει να αποφασίσουμε κινητοποιήσεις άμεσα για το θέμα [στην τρέχουσα Αντιπροσωπεία].
Γι αυτό και προτείνω έκτακτο θέμα να συζητηθεί στην τρέχουσα συνεδρίαση.

Αναμένονται…

 Ενημέρωση – συζήτηση με την Διαχειριστική Αρχή για το νέο ΠΕΠ. Έγινε μια πρώτη
ενημερωτική συνάντηση ανοικτή σε όλους τους φορείς και εκκρεμεί μια εξιδικευμένη με
μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
 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. Επίσης
ενσωμαρτωμένη στην ιστοσελίδα μας, εφαρμογή ηλεκτρονικούγραφείου εύρεσης εργασίας
μηχανικών.

 Διοργάνωση με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, δύο ενημερωτικών εκδηλώσεων (Κοζάνη – Καστοριά) με θέμα
«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2013 με τις τροποποιήσεις του»
 Απάντηση της Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας σε ενημέρωση εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με την
Π.Σ. «Εκ των προτέρων, ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση ΕΑΠ 2007-2011»
 Επίσκεψη στη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ του Αντιπεριφερειάρχη Υγειας & Πρόνοιας κ. Γιαννακίδη για
συζήτηση στο θέμα της εκπόνησης επιδημιολογικής Μελέτης για την Περ. Δυτ. Μακεδονίας.
 Επανασύσταση διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για τη Βιομηχανική Κληρονομιά.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

