Καλοςϊριςμα…
Πλθκϊρα παρεμβάςεων και παρουςιϊν ςτα ςυλλογικά όργανα τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ
Τποβολι υπομνιματοσ προσ Τπουργό Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ κ.
κουρλζτθ ςχετικά με κζςεισ-προτάςεισ ΣΕΕ/ΣΔΜ ςε ενεργειακά &
περιβαλλοντικά κζματα τθσ Δ. Μακεδονίασ
ΣΕΕ/ΣΔΜ – Επιςθμάνςεισ για τον Σοπικό Πόρο Ανάπτυξθσ
TEE/TΔΜ – Επιςτολι προσ αρμοδίουσ για τθ διαςφάλιςθ των
απαιτοφμενων πόρων δθμόςιων υποδομϊν για τθν επιτυχι υλοποίθςθ
μετεγκατάςταςθσ τθσ Ποντοκϊμθσ
Προτάςεισ ΣΕΕ/ΣΔΜ για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Διμου Κοηάνθσ
2014 – 2019
ΣΕΕ/ΣΔΜ – Επιςθμάνςεισ επί του Περιφερειακοφ Πλαιςίου
Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Μακεδονίασ (Β1 ςτάδιο)
Παρζμβαςθ ΣΕΕ/ΣΔΜ για τθν τθλεκζρμανςθ Πτολεμαϊδασ και τθν
Πτολεμαϊδα 3
Παρζμβαςθ ΣΕΕ/ΣΔΜ για αποηθμίωςθ εκπροςϊπων ΣΕΕ που
ςυμμετζχουν ςε υμβοφλια και Επιτροπζσ (άρκρο 21, παρ.1, Ν.
4024/2011 -ΦΕΚ Α’ 226)
Παρζμβαςθ του ΣΕΕ/ΣΔΜ ςτθ Δθμόςια Διαβοφλευςθ τθσ ΡΑΕ επί τθσ
τροποποίθςθσ του Κϊδικα υναλλαγϊν Ηλεκτρικισ Ενζργειασ
χόλια και προτάςεισ του ΣΕΕ/ΣΔΜ επί του κειμζνου Δθμόςιασ
Διαβοφλευςθσ του ΤΠΕΝ ςχετικά με τθν Εκνικι τρατθγικι για τθν
Προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι (ΕΠΚΑ)
Επιςτολι προσ Πρόεδρο ΑΕΠ για «φωτογραφικι» προκιρυξθ
προςλιψεων ςτθ Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Παρζμβαςθ του ΣΕΕ/Σμιμα Δυτικισ Μακεδονίασ αναφορικά με τθν
καταςκευι τθσ νζασ λιγνιτικισ μονάδασ Πτολεμαιδα V
Δοκθκε μεγάλοσ αγϊνασ τεκμθρίωςθσ του ΣΕΕ για τθν ςτιριξθ τθσ
Πτολεμαϊδασ 5 διαχρονικά. Προσ τουτο υπάρχει και ςε εξζλιξθ θ
προγραμματικι που κα αναδείξει τουσ τομείσ ζνταςθσ εργαςίασ για τθν
αξιοποίθςθ αυτοφ του ζργου. Ήδθ υπάρχει ςυμφωνία για το άμεςο
επόμενο χρονικό διάςτθμα μιασ παρουςίαςθσ από τθν ανάδοχο
εταιρεία ςτον τεχνικό κόςμο των αναμενόμενων δραςτθριοτιτων.

Επίςκεψη Προζδρου ΔΕΗ Παναγιωτάκη με παρουςίαςη από το ΤΕΕ
των παρεμβάςεων του
Eπιςτολι TEE/ΣΔΜ προσ ΣΕΕ με κεμα «Κινθτοποίθςθ για κατάργθςθ
απαράδεκτων διατάξεων Ν. 4254/2014 περί δυνατότθτασ δόμθςθσ από
ΓΑΙΟΕ εκτάςεων τθσ, κατά παρζκκλιςθ
Εδϊ χρειάηεται να γίνει μια τεχνικι ςυνάντθςθ από τθν περιφζρεια τον
Διμο και το ΣΕΕ για να δοφμε ποιοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ. Σι κα γίνει με
τθν χωροκζτθςθ του νζου ςτακμοφ, αν μπορεί να γίνει και γενικότερα
ζνασ ςαφισ ςχεδιαςμόσ.
Επιμζρουσ παρεμβάςεισ όπωσ με τθν ΤΔΟΜ Γρεβενων όπου υπιρξαν 2
ςυναντιςεισ
3θ Biennale Αςτικισ & Αρχιτεκτονικισ Αποκατάςταςθσ ςτθ Δυτικι
Μακεδονία (28/11-13/12/2015)
Εξαιρετικά ςυμπεράςματα και επόμενεσ κινιςεισ. Πλοφτοσ μασ οι νζοι
επιςτιμονεσ.
Δεν χρειάηεται να αναφερκω ςτον εκςυγχρονιςμό του ΣΕΕ ωσ
οργανιςμοφ με Νομικθ κ φοροτεχνικθ υποςτθριξθ μθχανικων
τθλεφωνικωσ, πλθρωμεσ ειςφορων ςτο Σεε ιδιωτεσ-εταιριεσ
θλεκτρονικα και εξ'αποςταςθσ, κλπ
Με απόφαςθ τθσ Αντιπροςωπείασ το ΣΕΕ τμ. Δυτικισ Μακεδονίασ
ςυμβάλει ςτθν ςυνεργαςία για ανάδειξθ αναπτυξιακϊν και
υποςτθρικτικϊν κεμάτων ςτουσ φορείσ. Με Ομάδεσ Εργαςίασ που
προκφπτουν από τισ Μόνιμεσ Επιτροπζσ του.
Ζνα Επιμελθτιριο ανοικτό ςε όποιον κζλει να ςυμμετζχει και να
ςυνειςφζρει ςτθν γνϊςθ και τθν προςπάκεια που αναπτφςςεται.
Ήδθ μελετάται θ δυνατότθτα υποςτιριξθσ των Γρεβενϊν με
τθλεκζρμανςθ και πζραςε από το Περιφερειακό υμβοφλιο θ ςχετικι
απόφαςθ με μια ομάδα νζων και ζμπειρων μθχανικϊν.
Ήδθ προετοιμάςτθκε το κζμα και θ Ομάδα Ζργου με τον επιτόπιο
ζλεγχο μνθμείων των Γρεβενϊν και των παραδοςιακϊν γεφυριϊν τθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ
Ζχουμε προτείνει και άλλεσ δράςεισ ςτθν περιφζρεια με
κοςτολογθμζνεσ προτάςεισ μασ και περιμζνουμε Περιφερειάρχθ τθν
άμεςθ ανταπόκριςθ ςασ.

Είμαςτε ςε ςυνεννόθςθ με τα ΑμεΑ και τθν Διαχειριςτικι Αρχι για
καταγραφι των δθμόςιων μθ προςβάςιμων χϊρων ςτθν Δυτικι
Μακεδονία
Σο ΣΕΕ/ΣΔΜ ζχει διάρκρωςθ Περιφερειακι με Νομαρχιακζσ Επιτροπζσ
οι οποίεσ λειτουργοφν. Δεν χρειάηεται να αναφζρουμε τισ παρεμβάςεισ
των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν ςε κακθμερινά κζματα – προβλιματα των
μθχανικϊν.

Παρόλο που πρζπει ςε κοπι πίτασ να είμαςτε αιςιόδοξοι διανφουμε μια
χρονιά όπου είχαμε τρεισ εκλογικζσ αναμετριςεισ και ςυνεχίηεται ο
παραλογιςμόσ με τον διωγμό των μθχανικϊν … Με υποχρεωτικι
αςφάλιςθ ι διαφορετικά παφουν να είναι μθχανικοί… Με αρκετοφσ
ςυναδζλφουσ που τθν πζρςι ιταν μαηί μασ και ςιμερα είναι ςτο
εξωτερικό…
Είμαςτε ςε κινθτοποιιςεισ … Αποχι από Επιτροπισ υμβοφλια και
Σεχνικζσ υναντιςεισ…
Ψιφιςμα Επιςτθμονικϊν Φορζων και Επαγγελματικϊν Επιμελθτθρίων
Δυτικισ Μακεδονίασ ςχετικά με το προςχζδιο του Αςφαλιςτικοφ
υλλαλθτιριο – περιφερειακό υμβοφλιο – υντονιςμόσ όλων –
Κορφφωςθ και ςυμμετοχι ςτθν απεργία τθσ 4 θσ Φεβρρουαρίου
υνεργαςία με ΓΕΩΣΕΕ Οικονομικό Επιμελθτιριο για ςυντονιςμό
δράςεων των επιςτθμόνων. Πρόκεςι μασ να προετοιμαςτοφν τα μζλθ
μασ αλλά και να υπάρχει κάλυψθ όλων των κεματικϊν πεδίων
παρζμβαςθσ και εντατικότερθσ ενεργοποίθςθσ του ρόλου των
επιςτθμονικϊν επιμελθτθρίων. Και το επόμενο χρονικό διάςτθμα κα
ςυνδιαμορφϊςουμε μια πρόταςθ για να κατακζςουμε ςτθν Περιφζρεια
για ενίςχυςθ των παραπάνω…

Κλείνοντασ να ευχθκϊ υγεία, οικογενειακι γαλινθ και θρεμία και να
ευχαριςτιςω τα μζλθ τθσ Αντιπροςωπείασ, τθσ Διοικοφςασ αλλά κυρίωσ
όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ που ςυνδράμουν για ζνα ΣΕΕ δυνατό,
παρεμβατικό, αλλθλζγγυο και ουςιαςτικό.

