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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 

 
Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες 
εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα από την 
εκλογή της νέας Διοίκησης στο Τμήμα μας τον Μάρτιο του 2007 (στην 
ειδική  συνεδρίαση της  Αντιπροσωπείας στις 19 Μαρτίου 2007)  και μέχρι 
τις 31-12-2009.  
Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν  91 συνεδριάσεις της Διοικούσας 
Επιτροπής του τμήματος  (2  στην πόλη της Καστοριάς) από τις οποίες οι 
86 ήταν τακτικές και οι 5 έκτακτες.  
Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 9 συνεδριάσεις της  Αντιπροσωπείας 
του Τμήματος από τις οποίες οι 6 ήταν τακτικές, οι 2 ειδικές (αφορούν 
συνεδριάσεις για εκλογές  μελών οργάνων και προεδρείων οργάνων του 
Τ.Ε.Ε.) και 1  έκτακτη (με θέματα το ασφαλιστικό και το θεσμικό πλαίσιο 
Τ.Ε.Ε.). 
Οι κύριες δραστηριότητες ανά θεματικό πεδίο δραστηριοποίησης (όπως 
αυτά καθορίστηκαν από το  Τ.Ε.Ε.) ήταν οι παρακάτω:  
 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
 
Στην ιδιαίτερα επιβαρημένη περιβαλλοντικά περιφέρειά μας για το 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. η  περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί κύρια συνιστώσα 
προσέγγισης και αντιμετώπισης σε όλα τα πεδία,  τις δράσεις και τις 
παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από το Τμήμα μας. 

 Πέραν της διάστασης αυτής το Τμήμα μας διοργάνωσε συμμετείχε  με 
παρεμβάσεις του στις παρακάτω εκδηλώσεις,  ημερίδες, συνέδρια:  

 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων 
στη δόμηση» που συνδιοργάνωσε το Τμήμα μας σε Συνεργασία με 
την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Βιομηχανικών 
Παραπροϊόντων (ΕΒΙΠΑΡ) και την ΑΝΚΟ Α.Ε. στο Μουσείο Αιανής 
στις 1-3 Ιουνίου 2009. 

 Ημερίδα της Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Καστοριάς 
με θέμα «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» που 
έγινε στην Καστοριά στις 15 Μαΐου 2009 στην Καστοριά.    

 Ημερίδα Ν.Α. Κοζάνης – ΑΝΚΟ  για την αποκατάσταση των 
μεταλλείων της ΜΑΒΕ-Αμίαντος στις 15-4-2007. 

 Σύσκεψη που έγινε στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Κοζάνης φορέων της περιοχής  με τη Μόνιμη Επιτροπή 
Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων στις 4-2-2008.     

 Εκδήλωση «Αλιάκμονας, το ποτάμι της ζωής μας» που 
πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή Νομού 
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Κοζάνης Γιώργου Κασαπίδη, στις 30 Νοεμβρίου 2008 στην αίθουσα 
Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης. 

 Ημερίδα  «Πράσινη Ανάπτυξη: Η διέξοδος από την κρίση» που 
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών 
«Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πτολεμαΐδα στις 10 Απριλίου 2009.   

 Ημερίδα  «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που διοργάνωσε το 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής  Μακεδονίας 
στις 5 Μαΐου 2009 στην Κοζάνη.  

 Ημερίδα «Αειφόρος Διαχείριση Αστικών Απορριμάτων» στις 5 Μαίου 
2009 στην Κοζάνη. 

 Συνέδριο «Ο υδάτινος Πλούτος της Δυτικής Μακεδονίας - 
Διαχείριση, Αξιοποίηση και Προοπτικές» που διοργανώθηκε από το 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στις 8-10 Μαΐου 
2009.   

 
 Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. συνέστησε  Ομάδα Εργασίας, που ολοκλήρωσε το έργο 
της, με αντικείμενο της Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δημιουργία 
Υδροηλεκτρικού Φράγματος στο Δήμο Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών έπειτα 
από αίτημα  του Δημάρχου. 
 
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματός  μας αποφάσισε ενόψει της 
επικείμενης διαβούλευσης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Ορυχείων Πτολεμαίδας Ν. Κοζάνης 
(αφορά  ορυχεία Ποντοκώμης  και Τμήμα των ορυχείων  Μαυροπηγής)  και 
μετά από επιστολή του Δημάρχου Δημητρίου Υψηλάντη, να εκφράσει τις 
θέσεις και παρατηρήσεις της για την ΜΠΕ. 
Σχετικά με το θέμα αποφάσισε και προχώρησε στη σύσταση και 
συγκρότηση Ομάδας Εργασίας η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες της.  
 
Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 
 
 Ασχολήθηκε με το θέμα του  Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου  Ανάπτυξης και στο Ειδικό αντίστοιχο πλαίσιο για τον 
τουρισμό, και ιδιαίτερα στο σκέλος που αφορά στην περιφέρειά μας. 
Οι επισημάνσεις – προτάσεις που διαμορφώθηκαν μετά από πρόταση της 
Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας –Πολεοδομίας του Τμήματός μας 
παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη προέδρων Τ.Ε.Ε.που έγινε για το θέμα αυτό 
στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2008, σε σχετική συνάντηση φορέων που 
συγκάλεσε ο Νομάρχης Κοζάνης , καθώς και σε συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κοζάνης στο οποίο κλήθηκε το Τ.Ε.Ε. και παρευρέθηκε 
υπογράφοντας σχετικό κοινό ψήφισμα. 
 
 Ασχολήθηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις της με το θέμα διαμόρφωσης και  
ανάπλασης των   κοινόχρηστων χώρων της περιοχής του κέντρου του 
Δήμου Κοζάνης.  
 
 Συμμετείχε με εισήγηση του Προέδρου στην Ημερίδα της Δημοτικής 
Επιχείρησης Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης «Πόλις… γινομένη μεν του ζην 
ένεκεν, ούσα δε του ευ ζην» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 
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κορυφαίας πολιτιστικής εκδήλωσης  της πόλης της Κοζάνης  «Λασάνεια 
2008», στις 28 Σεπτεμβρίου 2008.  
Τίτλος της εισήγησης του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ήταν: «Κοζάνη: Ποιοτική 
προσέγγιση δομημένου και δομήσιμου περιβάλλοντος». 
 
 Ασχολήθηκε διεξοδικά μετά από πρωτοβουλία του με το θέμα της  
χωροθέτησης  της υπό ίδρυση  Αρχιτεκτονικής Σχολής  του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της  Καστοριάς. 
Η πρόταση κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας Χρήστο Μασσαλά όπως και στον Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
…Η ιδέα –σενάριο που επεξεργάστηκε η Ομάδας Εργασίας, βασίστηκε στο ότι οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις που πρόκειται να στεγάσουν τη σχολή θα πρέπει να είναι 
σε υφιστάμενα κτίρια, ενταγμένα με ήπιο και οργανωμένο τρόπο στο ήδη 
δομημένο περιβάλλον της πόλης, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο πυκνοδομημένος 
αστικός ιστός. Αποτελεί δε πρόταση ιδεών του θέματος από πολεοδομικής, 
χωροταξικής και κοινωνιολογικής άποψης με βασική αρχή την λειτουργική και 
αισθητική αξία, σύμφωνα άλλωστε και με το πνεύμα και τους σκοπούς της 
αρχιτεκτονικής… 
Η πρόταση παρουσιάστηκε επίσης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στην πόλη της Καστοριάς, από τη Νομαρχιακή Επιτροπή του Τ.Ε.Ε /Τ.Δ.Μ. 
Ν. Καστοριάς  την Κυριακή 11 Μαΐου 2008.    
 
 Συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στις  
23-3-2009 με θέμα τη γνωμοδότηση επί του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  
 
 Ασχολήθηκε σε συνεδρίαση της Δ.Ε. με το θέμα της σιδηροδρομικής 
παράκαμψης Κοζάνης και μεταφοράς του Σιδηροδρομικού σταθμού στα 
Κοίλα. Μετά από απόφαση της Δ.Ε. έστειλε επιστολή προς το Υπουργείο 
Μεταφορών ζητώντας τη σιδηροδρομική παράκαμψη της Κοζάνης με τη 
συνέχιση της σιδηροδρομικής γραμμής από την περιοχή της Καλαμιάς 
δίπλα στην Εγνατία προς τα Κοίλα, μεταφορά εκεί του νέου 
Σιδηροδρομικού Σταθμού και δημιουργία ΚΧ –πράσινου στον χώρο του 
σημερινού σιδηροδρομικού Σταθμού. 
 
 Μετά από αίτημα της Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού 
Φλώρινας αποφάσισε τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 
αντικείμενο «καταγραφή –κωδικοποίηση όρων δόμησης Νομού Φλώρινας». 
 
 Πραγματοποίησε την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009 στα Γρεβενά ημερίδα 
με θέμα «Χωροταξικός –πολεοδομικός σχεδιασμός Γ.Π.Σ. –Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Η 
εφαρμογή τους στο Νομό Γρεβενών».  

 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. κατόπιν εισήγησης –πρότασης της 
Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαϊκών –Εθνικών Προγραμμάτων και Καινοτομίας 
του Τμήματος αποφάσισε την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δυναμικότερη 
και αποτελεσματικότερη συμμετοχή του Τμήματός μας στην αναπτυξιακή 
διαδικασία της  περιφέρειάς μας   
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Στόχοι της πρωτοβουλίας ήταν η  προώθηση αναπτυξιακών θεμάτων, 
προβλημάτων αλλά και προβληματισμών των μελών του Τμήματος προς 
τους κύριους φορείς της Περιφερειακής Ανάπτυξης (Περιφέρεια, 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, αναπτυξιακές 
Εταιρείες κ.α.) αλλά και η διαβούλευση με τους φορείς αυτούς για 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στα πλαίσια υλοποίησης Εθνικών 
και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Η Διοικούσα Επιτροπή με τη βοήθεια εξαμελούς Ομάδας εργασίας που 
συγκρότησε και αφού ζήτησε από όλες τις Μόνιμες Επιτροπές και από όλα 
τα μέλη του Τμήματος (αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του τμήματος σχετική 
πρόσκληση) τις παρατηρήσεις –προτάσεις τους, προετοίμασε επιτελικά την 
ατζέντα της κάθε συνάντησης εργασίας με τους φορείς.  
Σχετικά πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις :  
 Στις 5 Ιουνίου του 2008 συνάντηση με υπηρεσίες της Περιφέρειας  
Δυτικής Μακεδονίας ( Διαχειριστική Αρχή, Διεύθυνση Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων). 
 Στις 6 Ιουνίου 2008 συνάντηση Εργασίας με κλιμάκιο της Αναπτυξιακής 
Κοζάνης  ΑΝΚΟ Α.Ε.  στα γραφεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 Στις 12 Ιουνίου συνάντηση εργασίας με κλιμάκιο της Νομαρχιακής 
Κοζάνης με επικεφαλής τον Νομάρχη Κοζάνης που πραγματοποιήθηκε 
επίσης στα γραφεία του Τμήματος. 
 
Στον γόνιμο διάλογο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
αποφασίστηκε ανάμεσα στα άλλα υποβολή Τεχνικών Δελτίων για ένταξη 
στο ΕΑΠ Ν.Κοζάνης 2008 -2011 του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σχετικά με την 
αξιολόγηση του προγράμματος και με εκπαίδευση μελών μας στον Τομέα 
Διοίκησης Εργων. 
Οι πρώτες συναντήσεις (με εξαίρεση την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) 
αφορούσαν καταρχήν στο Νομό Κοζάνης. Αντίστοιχες συναντήσεις 
αποφασίστηκαν να υπάρξουν και με φορείς των υπολοίπων Νομών της 
Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας)  για τις οποίες 
ανατέθηκε στις αντίστοιχες Νομαρχιακές Επιτροπές του Τμήματος η 
διαμόρφωση της ατζέντας και ο προγραμματισμός των συναντήσεων. 
 
 Συμμετείχε στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΤΕΔΚ Νομού Κοζάνης έτους  
2009 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009 στην 
Κοζάνης  με εισήγηση που είχε θέμα «Η αναπτυξιακή Προοπτική του Ν. 
Κοζάνης: Υπάρχει Στρατηγικός Σχεδιασμός;». 
 
 Συμμετείχε στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ με θέμα «Ενέργεια και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση -Προβλήματα και Προοπτικές» που πραγματοποιήθηκε στις 3 
και 4 Σεπτεμβρίου 2009 στην Κοζάνη. 
 
Ενέργεια, Βιομηχανία, ΜΜΕ 
 
Τα θέματα ενέργειας και Δ.Ε.Η.  αποτέλεσαν έναν από τους 
σημαντικότερους τομείς δραστηριοποίησης του Τμήματός μας την τριετία 
που πέρασε  με στενή παρακολούθηση όλων των σχετικών εξελίξεων 
(κατάθεση επιχειρησιακού Σχεδίου ΔΕΗ κλπ), επίπονη διαδικασία 
διαμόρφωσης θέσεων και προτάσεων, παρεμβάσεις  σε ποικίλα βήματα και 



 5

εκδηλώσεις, επιστολές και συναντήσεις με στελέχη της ΔΕΗ, διοργάνωση 
εκδηλώσεων κλπ..:   
 
 Συμμετείχε με παρέμβαση που επεξεργάστηκε η Μόνιμη Επιτροπή 
Θεμάτων Ενέργειας - ΔΕΗ: 
Α) Στην ολομέλεια του Εταιρικού Οργάνου του «Συμφώνου Συνεργασίας –
Συνύπαρξης της ΔΕΗ Α.Ε. με την τοπική κοινωνία του Νομού Κοζάνης» με 
τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. κο Αθανασόπουλο. 
β) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης που έγινε την ίδια μέρα. 
γ) στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φλώρινας με τον πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΔΕΗ την Πέμπτη 1-1-2007. 
- Συμμετείχε με εισήγηση του προέδρου στην ημερίδα του Σωματείου 
Εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε. «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» «Ο ρόλος των λιγνιτών της Δυτικής 
Μακεδονίας στο νέο ενεργειακό περιβάλλον-Σχέσεις με την τοπική 
κοινωνία –Περιβάλλον» που έγινε στην Πτολεμαίδα στις  3 Νοεμβρίου 
2007. 
- Συγκρότησε Ομάδα Εργασίας προκειμένου να διαμορφώσει τις θέσεις και 
προτάσεις του επί του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. 
Η Ομάδα Εργασίας προκειμένου να τοποθετηθεί υπεύθυνα και 
τεκμηριωμένα έστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΔΕΗ ζητώντας να διατεθούν στο Τ.Ε.Ε. απαραίτητα στοιχεία  
που έχουν σχέση με τα υπολειπόμενα αποθέματα λιγνίτη, με το πρόγραμμα 
απόσυρσης υφιστάμενων μονάδων κλπ. 

Η ΔΕΗ απάντησε με στοιχεία κατά βάση γενικά και ελλιπή, με αποτέλεσμα 
να μην είναι δυνατή η διαμόρφωση μιας πραγματικής εικόνας για το 
μέλλον του τομέα ηλεκτροπαραγωγής στην περιφέρειας μας, ακόμα και στα 
αμέσως επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου ζητήθηκαν εκ νέου στοιχεία με νέα 
επιστολή όπου επισημάνθηκε η αναγκαιότητα κατάρτισης ενός συνολικού 
και επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης για τη 
Δυτική Μακεδονία. 
 
 Η Διοικούσα Επιτροπή ασχολήθηκε σε συνεδρίασή της και με τα σενάρια 
δημιουργίας λιθανθρακικών μονάδων στην περιφέρειά μας, θεωρώντας 
όμως το θέμα σαν μια παράμετρο του συνολικού ενεργειακού θέματος, 
αποφάσισε ότι θα τοποθετηθεί συνολικά μετά τις αναμενόμενες απαντήσεις 
από την επιχείριση. 
 
 Συνδιοργάνωσε με το Σύλλογο φοιτητών ΑΕΙ του Τμήματος Μηχανικών 
Διαχείρισης Ενεργειακών πόρων ημερίδα με θέμα «Το ενεργειακό μίγμα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 
του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  στις 16-1-
2008.  
 
 Συμμετείχε με παρέμβαση του  σε εκδήλωση που διοργάνωσε στις 16-4-
2008 στην Κοζάνη το ΕΚΕΤΑ ΙΤΕΣΚ σε συνεργασία με την περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ενεργειακό δυναμικό και βιώσιμες 
τεχνολογίες στη Δυτ. Μακεδονία ».    
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 Πραγματοποίησε στις 2-6-2008 συνάντηση με τους γενικούς Διευθυντές 
Παραγωγής και Ορυχείων της ΔΕΗ στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
παρουσίασης του νέου τότε Γενικού Διευθυντή Μακεδονίας της ΔΕΗ κ. Δ. 
Λάππα. Στη συνάντηση τέθηκαν από πλευράς Τ.Ε.Ε. και συζητήθηκαν όλα 
τα θέματα που απασχολούν το τμήμα μας σχετικά με την ενέργεια και τη 
ΔΕΗ. 
 
 Απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Φώλια το 
Σεπτέμβριο του 2008 διατυπώνοντας τις θέσεις του για την εκ νέου 
τροποποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθμών .  
Στην επιστολή υπογραμμίστηκε η περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή της 
Δυτ. Μακεδονίας από την εκτεταμένη εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων 
της περιοχής για την εξασφάλιση της ηλεκτρικής ενέργειας όλης της χώρας. Ως εκ 
τούτου επισημάνθηκε ότι ο ενεργειακός προσανατολισμός της περιοχής οφείλει, 
πέραν του λιγνίτη, να στραφεί σταδιακά προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
όπως και τα Φωτοβολταϊκά,  δίνοντας στην περιοχή μας μια νέα πνοή μέσα από 
επένδυση κεφαλαίων σε δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον. 
Με βάση την παρέμβασή μας υποβλήθηκε από τον βουλευτή Κοζάνης κο 
Τσιαρτσιώνη Νίκο σχετικό ερώτημα για την επανεξέταση της κατανομής ισχύος 
των φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
 
 Διοργάνωσε σε συνεργασία με το Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
Μηχανολόγων Βορείου Ελλάδας και με το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής 
Μακεδονίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών ( ΠΣΔΜ-Η)  ημερίδα με  θέμα «Το φυσικό αέριο 
στη Δυτική Μακεδονία –προοπτικές». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη στις 15 Δεκεμβρίου 
2008. 
 
 Πραγματοποίησε στις 15-12-2008 συνάντηση και σύσκεψη της Δ.Ε. με 
τον βουλευτή Κοζάνης κο Γιώργο Κασαπίδη στα γραφεία του τμήματος, 
μετά από πρωτοβουλία του τελευταίου. Η συνάντηση έγινε με αφορμή το 
σχέδιο νόμου που αφορά στην «επιτάχυνση της απελευθέρωσης αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρας μας», του οποίου ο κος Κασαπίδης ήταν 
εισηγητής εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. 
 
 Συνδιοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία με το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης σειράς προσυνεδρίων του Τ.Ε.Ε. 
που αφορούν σε ενεργειακά θέματα προσυνέδριο  με θέμα «βέλτιστη 
Εκμετάλλευση του Λιγνίτη στην Ηλεκροπαραγωγή».    
Στην  εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2009 στην 
Πτολεμαίδα, παρουσιάστηκε αποσπώντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον η 
παρουσίαση των θέσεων και απόψεων του Τμήματος, ως αποτέλεσμα της 
ετήσιας και πλέον προσπάθειας Ομάδας Εργασίας του τμήματος για την 
ηλεκτρική  ενέργεια,  η  οποία διερεύνησε το ρόλο και την προοπτική της 
Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή, βασιζόμενη στο πλαίσιο ενός 
ρεαλιστικού και επιστημονικά δομημένου μακροχρόνιου ενεργειακού 
σχεδιασμού της χώρας. 
Για το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., ο λιγνίτης θα πρέπει και στο μέλλον να διατηρήσει τον 
κυρίαρχο ρόλο του στην ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής αλλά και της χώρας. 
Είναι όμως απαραίτητο να λαμβάνονται συνέχεια και να εφαρμόζονται με συνέπεια, 
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μέτρα για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της βιωσιμότητας της 
λιγνιτικής παραγωγής… 
Καθίσταται αναγκαία η κατάρτιση ενός συνολικού, ρεαλιστικού και 
επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδιασμού της Επιχείρησης για τη Δυτική 
Μακεδονία, με βασικούς άξονες την ομαλότερη δυνατή μετάβαση από τη σημερινή 
κρίσιμη κατάσταση στη μεταλιγνιτική περίοδο, την ανυπολόγιστη προσφορά της 
τοπικής κοινωνίας στη διαχρονική  οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την 
ουσιαστική αποκατάσταση του πληγέντος περιβάλλοντος της περιοχής. 
 
 Συμμετείχε δηλώνοντας την υποστήριξη του τμήματος στην ημερίδα που 
διοργάνωσε η Περιφερειακή Ανάπτυξη Α.Ε. στα Γρεβενά στις 25-2-2009, 
με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας και αβαθής γεωθερμία».  

 
Έρευνα, Τεχνολογία και καινοτομία 
 
Μετά από πολύχρονη προσπάθεια του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ και του Τ.Ε.Ε. εκδόθηκε 
τελικά η Υπουργική Απόφαση (στο ΦΕΚ 551Β/18-4-2007) που επιτρέπει τη 
χρήση της ιπτάμενης τέφρας σε εφαρμογές άοπλου σκυροδέματος  με τη 
σύνταξη της Εθνικής Προδιαγραφής «Ελληνικές Ιπτάμενες Τέφρες». 

Επιδιώκοντας να γίνουν πράξη τα οφέλη από την αξιοποίηση της ιπτάμενης 
τέφρας και διαπιστώνοντας ότι ενάμιση χρόνο μετά τη σύνταξη της 
προδιαγραφής δεν είχε ξεκινήσει καμία εφαρμογή και απορρόφηση 
ποσοτήτων τέφρας το Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. ασχολήθηκε με το θέμα  συζητώντας 
το αναλυτικά σε συνεδριάσεις της και  παίρνοντας μια σειρά πρωτοβουλιών 
όπως αποστολή επιστολής   προς τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της ΔΕΗ κο Παναγιώτη Αθανασόπουλο και το Νομάρχη Κοζάνης ως 
προέδρου του Συμφώνου Συνεργασίας – Συνύπαρξης της ΔΕΗ με την 
τοπική κοινωνία κο Γιώργο Δακή ζητώντας επαναεπιβεβαίωση παλαιότερης 
θετικής ανταπόκρισης της ΔΕΗ για διάθεση του υλικού και ενδεχόμενη 
επαναλειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας της ιπτάμενης τέφρας 
σύμφωνα με τα δεδομένα της επιχείρησης.   

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της πραγματοποίησε 
ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματική δράση για την 
αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας σε συνεργασία με 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, το ΕΚΕΤΑ 
ΙΤΕΣΚ  και την ΕΒΙΠΑΡ. Η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 
2008 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
στην Κοζάνη..     

 
….Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. τιμώντας τον ρόλο του ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας, 
έχει ολοκληρώσει το έργο του όσο αφορά στην επιστημονική τεκμηρίωση της 
αξιοποίησης της τέφρας. Η Πολιτεία από την πλευρά της έχει κάνει νόμο του 
κράτους τις τεχνικές προδιαγραφές. Η ευθύνη για τη διάθεση του προϊόντος ανήκει 
αποκλειστικά και μόνο στη ΔΕΗ και πρόκληση για την αξιοποίησή της στους  
φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. Πιστεύουμε ότι η προώθηση για 
την αξιοποίηση της τέφρας θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα….  
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Ασφάλεια και υγεία 
 
 Ανέλαβε πρωτοβουλία για την τήρηση των όρων ασφάλειας και υγιεινής 
στο ΞΕΝΙΑ Κοζάνης με επιστολή  του προς την Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης Α.Ε. και κοινοποίηση στο Δήμο Κοζάνης και Διεύθυνση Υγείας 
και Δημόσιας Υγιεινής της Ν.Α. Κοζάνης. 
Μετά από την παρέμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. πραγματοποιήθηκε αυτοψία 
στο χώρο του κτιρίου στον οποίο παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Δ.Ε., 
υπηρεσιακοί παράγοντες της Πολεοδομίας και εκπρόσωποι της Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. .  
Μετά τη διαπίστωση κατά την αυτοψία ότι   το κτίριο είναι εγκαταλειμένο 
και λεηλατημένο και εστία μόλυνσης, η Πολεοδομία Κοζάνης έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του από 13-4-1929 ΠΔ «περί επικινδύνων οικοδομών» 
ζήτησε την επιβολή μέτρων για την άρση της επικινδυνότητας, 
αποκατάσταση, καθαρισμό, απολύμανση και τακτικό έλεγχο και συντήρηση 
του κτιρίου. 
 
 Υλοποίησε πρόγραμμα με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας» διάρκειας 50 ωρών. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την ΚΕΚ Δυναμική στο Εργατικό κέντρο Κοζάνης από 21-
10-2009 έως 2-12-2009 και απευθυνόταν σε εργατοτεχνίτες εργοταξίων. 

 
Αρχιτεκτονική – Πολιτισμός και Πολιτιστική κληρονομιά 
 
Στην προσπάθεια να αναδειχθούν τα θέματα πολιτισμού στην περιφέρειά 
μας, η Αντιπροσωπεία του Τμήματός μας μετά από εισήγηση της Διοικούσας 
Επιτροπής συγκρότησε για πρώτη φορά αυτόνομη Μόνιμη Επιτροπή 
Πολιτισμού στο Τμήμα μας. 

Μετά από πρόταση και πρωτοβουλία της Μόνιμης Επιτροπής, εστάλη 
επιστολή προς όλους τους ΟΤΑ και τις Ιερές Μητροπόλεις της Δυτικής 
Μακεδονίας ότι μπορούν να ζητήσουν από το Τ.Ε.Ε./ΤΔΜ παροχή 
συμβουλών και κάθε είδους πληροφοριών που αφορούν στα διατηρητέα 
και ιστορικά μνημεία (βυζαντινά, μεταβυζαντινά και νεότερα), τα οικιστικά 
σύνολα και την εν γένει πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. 
 
 Η πολιτιστική κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας επιλέχθηκε από τη 
Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος μας και ως τοπικό θέμα «Δυτική 
Μακεδονία: Πολιτιστική Κληρονομιά – Προβληματισμός – Προοπτικές»  
εισήγησης του περιφερειακού μας τμήματος στην Κοινή Σύσκεψη της 
Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με τις 
Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων Τ.Ε.Ε. που έγινε στην 
Καστοριά στις 11, 12 και 13 Απριλίου του 2008. 

Στόχος της εισήγησης,  που παρουσιάστηκε  σε τέσσερις ξεχωριστές 
ενότητες (για κάθε ένα Νομό της Περιφέρειάς μας) ήταν να τεθούν οι 
προβληματισμοί και να προταθούν προοπτικές που  υπάρχουν για την 
αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
περιοχής. Κι αυτό γιατί στη Δυτική Μακεδονία έχει διατηρηθεί ένας μεγάλος 
αριθμός Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών και Νεότερων Μνημείων που 
αναδεικνύουν την εξέλιξη και την αδιαμφισβήτητη αξία της Τοπικής 
Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής από τον 16ο έως και τον 20ο αιώνα. 
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Η προστασία και η ανάδειξη των μνημείων ως υλοποιήσιμο έργο έχει οδηγήσει 
σταδιακά τα τελευταία χρόνια στην οριοθέτηση μιας επιστημονικής περιοχής με 
ευρύτατο γνωστικό αντικείμενο και κατά κανόνα διεπιστημονικού χαρακτήρα.  
Ο ρόλος των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων στην διαδικασία διερεύνησης και 
οριοθέτησης αυτής της επιστημονικής περιοχής πρέπει να είναι σύνθετος, 
συνθετικός και καθοριστικός. 
Οι μηχανικοί ανάλογα με την μνημειακή αξία αυτών των κτισμάτων και 
κατασκευών αλλά και του ιστορικού τόπου που αυτά βρίσκονται καλούνται να 
υλοποιήσουν σύνθετο μελετητικό  και κατασκευαστικό έργο συντήρησης, 
αποκατάστασης, αναστύλωσης, επανάχρησης, προσθήκης ακόμα και 
ανακατασκευής.  
….Πέραν των εγγενών δυσκολιών το έργο αυτό καθίσταται δυσκολότερο εξαιτίας 
αρκετών παρεξηγήσεων και γραφειοκρατικών εμποδίων που πηγάζουν από την 
εμπλοκή πολλών και συναρμόδιων φορέων της κεντρικής εξουσίας.    
 
 Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε για την 
Αναπτυξιακή Διαδικασία της Δυτικής Μακεδονίας διατύπωσε τις προτάσεις 
του και τις απόψεις του όσον αφορά στον Τομέα του Πολιτισμού. 
 
 Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε μετά από  τρία χρόνια το έργο της 
καταγραφής (και σε ψηφιακή μορφή) της Ομάδας εργασίας για την 
καταγραφή διατηρητέων κτισμάτων του Νομού Καστοριάς το οποίο  
παρουσιάστηκε στην εκδήλωση κοπής πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Καστοριάς έτους 2009. 
 
 Συμμετείχε στην έκθεση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής 
Σχολής ΑΠΘ και  Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης «Το μάθημα 
της παράδοσης, προπλάσματα και σχεδιάσματα  από τη Δυτική Μακεδονία. 
Φοιτητικές Εργασίες του καθ. Ν. Μουτσιόπουλου» που  παρουσιάστηκε από 
τις 5-4-2009 έως 31-12-2009 στο Ιστορικό –Λαογραφικό και Φυσικής 
Ιστορίας Μουσείο Ν. Κοζάνης. 
 
 Συζήτησε σε συνεδρίασή της πρόταση αναβάθμισης και ανάδειξης 
οικοδομικού τετραγώνου Αρχοντικού Βούρκα  Μητρόπολης Κοζάνης στην 
πόλη της Κοζάνης. 
 
 Ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσσαλονίκης, 
πολλών συναδέλφων και πολιτών της Κοζάνης, συζήτησε διεξοδικά το θέμα 
της αντικατάστασης των δύο ξυλόγλυπτων εικονοστασίων του διακόσμου 
του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάού Κοζάνης και μετά και από ομόφωνη 
εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Πολιτισμού του Τμήματος έστειλε 
επιστολή προς την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης ζητώντας, το 
σεβασμό του κλήρου στην διατήρηση των  μνημειακών στοιχείων του 
Ναού,  την επανατοποθέτηση των δύο απομακρυνθέντων εικονοστασίων 
και την  προσοχή για τη  συνεχή εφαρμογή  από το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο της υποχρέωσης να αδειοδοτείται για κάθε ανάλογη ενέργεια 
από την αρμόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις  των Νόμων Προστασίας των Μνημείων και της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
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Παιδεία –Επαγγελματικά δικαιώματα 
 
Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. βρίσκεται συνεχώς σε συνεργασία και στο πλευρό του 
Συλλόγου φοιτητών, αποφοίτων αλλά και διδασκόντων του τμήματος της 
πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας  Μηχανικών 
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, που μετονομάστηκε τελικά σε τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών εξασφαλίζοντας τα αντίστοιχα επαγγελματικά 
δικαιώματα (Προεδρικό Διάταγμα 47, ΦΕκ 61/27-4-2009). Παράλληλα 
στήριξε με προτάσεις της ίδρυση και λειτουργία Αρχιτεκτονικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:   
 
 Συζήτησε παρουσία των μελών του Συλλόγου αποφοίτων σε συνεδρίασή 
της στις 6-11-2007  το θέμα της εξασφάλισης της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης για υποδομές εργαστηρίων του Τμήματος γεγονός που 
ήταν προαπαιτούμενο της μετονομασίας του τμήματος. Η Διοικούσα 
ομόφωνα εξέφρασε τη στήριξή της στο αίτημα για χρηματοδότηση 
υποδομών, κατ’ αρχάς από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης. Την απόφαση για 
στήριξη του  αιτήματος στο αντίστοιχο οικονομικό μέγεθος που απαιτείται 
και είναι εφικτό  γνωστοποίησε στους εκπροσώπους του Τμήματος στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης Ειδικού Αναπτυξιακού Πόρου, ενώ εξέδωσε 
σχετικό δελτίο Τύπου προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  
 
 Με επιστολή του προς τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ 
Α.Ε. κο Αθανασόπουλο ζήτησε τη συμμετοχή των αποφοίτων του Τμήματος 
Πολυτεχνικής Σχολής  στις προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού της ΔΕΗ.   
 
 Συνδιοργάνωσε με το Σύλλογο φοιτητών ΑΕΙ του Τμήματος Μηχανικών 
Διαχείρισης Ενεργειακών πόρων ημερίδα με θέμα «Το ενεργειακό μίγμα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις 16-1-2008. (βλ. θέματα ενέργειας)  
 
 Μετά από  πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας κου  Μασσαλά πραγματοποιήθηκε στις 17-12-2007  
στο γραφείο του, σύσκεψη με μέλη της Δ.Ε. του ΤΕ.Ε./Τ.Δ.Μ.  με 
αντικείμενο την πρόταση  ίδρυσης και λειτουργίας Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής Σχολής στην πόλη της Καστοριάς.               
Στη συνέχεια η Δ.Ε συζήτησε σε συνεδρίασή της στις 28-12-2007 την 
πρόταση του Προέδρου κ. Μασσαλά και αποφάσισε τη στήριξη του υπό  
ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτονικής Σχολής στην Καστοριά, αποστέλλοντας 
ταυτόχρονα τις αναλυτικές θέσεις και προτάσεις του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το 
θέμα αυτό. Προτάσεις, που προέκυψαν με τη συνεργασία τη Ν.Ε. του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ. Μ.  Νομού Καστοριάς. 
Στο έγγραφο επισημάνθηκε το σταθερό και μεγάλο ενδιαφέρον του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής και του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η ανάγκη σωστής αμφίδρομης 
σχέσης μεταξύ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και Πανεπιστημίου 
Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ασχολήθηκε επίσης διεξοδικά με το θέμα της στέγασης και 
λειτουργίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής στην Καστοριά. (βλ.  Αρχιτεκτονική 
–Πολιτισμός και Πολιτιστική κληρονομιά).  
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 Πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2008 στα γραφεία του 
τμήματος στην Κοζάνη  συνάντηση εργασίας  κλιμακίου της Μόνιμης 
Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας με την Διοικούσα Επιτροπή και την αντίστοιχη Μόνιμη 
Επιτροπή του Τμήματός μας. Στη συνάντηση τέθηκαν επαγγελματικά 
θέματα και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. 
 
 Μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση συζήτησης στο θερινό τμήμα της 
Βουλής των Ελλήνων του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων του 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις», η Δ.Ε. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση της στις 22 
Ιουλίου και αποφάσισε την έκφραση της έντονης αντίθεσής της με 
επιστολή που εστάλη στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας, τον Υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ, την πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων 
της Βουλής και κοινοποίηση σε βουλευτές, κόμματα και Μ.Μ.Ε. 

..Κατόπιν τούτων, το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., συντασσόμενο με τις γενικές θέσεις της 
Κεντρικής Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ζητά την απόσυρση του 
Σχεδίου Νόμου και την έναρξη επιτέλους ουσιαστικής διαβούλευσης με όλους τους 
φορείς, (σχετικές προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί από το Τ.Ε.Ε. στο παρελθόν) για 
την αντιμετώπιση του κεφαλαιώδους σημασίας θέματος της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, με διασφάλιση διακριτών ρόλων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και την 
από κοινού αναβάθμισή τους. Στόχος πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου 
πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες όλων των διπλωματούχων 
Μηχανικών, πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και άλλων βαθμίδων της Τεχνικής Εκπαίδευσης, 
βάσει προσόντων και κυρίως με διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης, για την εξασφάλιση 
ενός ανώτατου επιπέδου τεχνικής ευθύνης με ποιότητα, ασφάλεια, ακεραιότητα, 
αξιοπιστία, περιβαλλοντική και ενεργειακή διάσταση έργων, προϊόντων, 
διεργασιών κ.α.   
 
 Συζήτησε σε συνεδρίαση της το θέμα  της ειδικότητας «Μηχανικού 
Οικονομίας» εκφράζοντας τη συναίνεσή της στην θέσπισή των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το αντίστοιχο 
πρόγραμμα σπουδών και την ένταξη στο Τ.Ε.Ε. των αποφοίτων του 
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Για το θέμα εστάλη σχετική επιστολή προς το Τ.Ε.Ε.    
 
Απασχόληση –εργασιακά θέματα 
 
Ανταποκρινόμενο στο ρόλο του για την προάσπιση,  προστασία και 
προαγωγή του κύρους των μελών του και με σταθερή την άποψη για 
αποτελεσματικότητα βασισμένη στην σωστή αμφίδρομη σχέση μελών, 
κλαδικών φορέων και Τ.Ε.Ε,  στήριξε τα αιτήματα μελών,  συλλόγων και  
κλαδικών φορέων μηχανικών που τέθηκαν στο Τμήμα μας: 
 
 Έκανε  παρέμβαση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία  για τα δικαιώματα 
υπογραφής εγκαταστάσεων υγραερίου από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. 
Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, κάνοντας κακή ερμηνεία δικού 
της εσωτερικού εγγράφου από το 2004, περιόριζε παράνομα τα δικαιώματα 
των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που αφορούν τις εγκαταστάσεις υγραερίου. 
 
 Αποφάσισε την στήριξη των δίκαιων αιτημάτων των Μηχανικών της 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, συζητώντας  διεξοδικά σε δύο τακτικές 
συνεδριάσεις της Δ.Ε. τα θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι μηχανικοί,  
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κατ’ αρχάς με επιστολή που στάλθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
στα περιφερειακά τμήματα του Τ.Ε.Ε. και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
των Νομών της Περιφέρειάς μας. 
 
 Στο πλαίσιο στήριξης των Μηχανικών της εκπαίδευσης συμμετείχε:  
α. Σε διημερίδα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης που 
έγινε στις 21-2-2008 στο εκθεσιακό Κέντρο των Κοίλων. 
β. Σε διημερίδα που  διοργανώθηκε στις 2-3 Απριλίου 2008 στην αίθουσα 
του Πνευματικού κέντρου Κοζάνης , Στην διημερίδα το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έκανε 
εισήγηση με θέμα «Αναγκαιότητα των Τεχνικών της Μέσης Εκπαίδευσης 
στην αγορά εργασίας». 
 
 Συζήτησε σε συνεδρίαση της  μετά από επιστολή  συναδέλφισσας 
χημικού μηχανικού το θέμα των διαδικασιών και του τρόπου επιλογής 
εκπαιδευτικού προσωπικού  και ειδικότερα το θέμα της (μη ) εφαρμογής  
ποσόστωσης σε βάρος των συναδέλφων διπλωματούχων μηχανικών. 
Σχετικά με το θέμα εστάλη προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης σχετική επιστολή.  
 
 Συναντήθηκε  σε συνεδρίασή της με το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Διπλωματούχων Μηχανικών Εορδαίας όπου συζητήθηκαν αναλυτικά 
διάφορα θέματα που απασχολούν το Σύλλογο το σημαντικότερο από τα  
οποία είναι η σύνταξη και η τήρηση πινακίου αμοιβών  εργασιών 
μηχανικών που δεν καλύπτονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στην 
κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε συγκρότηση Ομάδας Εργασίας χωρίς 
αμοιβή η οποία θα καταλήξει στη σύνταξη σχετικού πινακίου αμοιβών 
έχοντας υπόψη ανάλογα πινάκια που έχουν συνταχθεί από άλλους 
συλλόγους. 
 
 Αποφάσισε τη στήριξη της ΕΜΔΥΔΑΣ σε διάφορα θέματα που έθεσε όπως 
στην εκδίκαση της προσφυγής της ενώπιον του τριμελούς πρωτοδικείου 
Κοζάνης (μεταβατικού Καστοριάς)  κατά απόφασης του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Καστοριάς σχετικά με τον Οργανισμό Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Καστοριάς. 
 
 Συνεργάστηκε με τους Συνδέσμους Εργοληπτών σε διάφορα θέματα που 
έθεσαν καθώς και με την πρόσκλησή τους κάθε φορά για την από 
διαμόρφωση θέσεων σε θέματα που τους αφορούν.  
-Συμμετείχε σε συνδιάσκεψη  προέδρων Εργοληπτικών Οργανώσεων 
Μακεδονίας Θράκης που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 13-9-2009. 
 
 Με πρωτοβουλία του  έκανε παρέμβαση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο 
Κοζάνης για τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών 
της Ν.Α. Κοζάνης. 
 
 Έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς το Νομάρχη Καστοριάς για το 
πρόβλημα της ελλιπούς στελέχωσης με Μηχανικούς της Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας –Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Καστοριάς. 
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 Απέστειλε προς το Γενικό Διευθυντή Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. επιστολή 
διαμαρτυρίας για το θέμα όρων της  προκήρυξης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. για την πλήρωση θέσεων Τομεάρχη.. Για το ίδιο θέμα 
κλιμάκιο της Δ.Ε. συναντήθηκε με το Διευθυντή Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. 
Μακεδονίας συν. Χρήστο Δαβάκο. 
 
 Έκανε παρέμβαση για την αλλαγή προϋποθέσεων συμμετοχής 
διαγωνιζομένων στη διακήρυξη του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου «Εγκατάσταση 
Τοπογραφικών Δικτύων και λήψη περιοδικών μετρήσεων στον ΑΗΣ Αγίου 
Δημητρίου». 
 
 Διέθεσε την ιστοσελίδα  του Τμήματός μας και τη σχετική βοήθεια στους 
συλλόγους για ανάρτηση ανακοινώσεών τους.  

 
Σεμινάρια και εκδηλώσεις επιμόρφωσης –εκπαίδευσης μελών 
 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή ανατροφοδότηση γνώσεων των 
μηχανικών –μελών του Τμήματος ως ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας  
πραγματοποίησε έρευνα ενδιαφέροντος και αναγκών εκπαίδευσης –
επιμόρφωσης των μελών του τμήματός μας καθώς και  σειρά εκδηλώσεων 
και σεμιναρίων:  
 

 Σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ-
ΤΕΕ πραγματοποίησε αυτοχρημα-
τοδοτούμενο σεμινάριο με θέμα 
«Ενεργειακή απόδοση και πιστο-
ποίηση κτιρίων» διάρκειας 20 
ωρών στην Κοζάνη από τις 26 
έως τις 28 Ιουνίου 2009. 
 

 

 Στο πλαίσιο του προγράμματος  e-engineers υλοποιήθηκε στην Κοζάνη 
σεμινάριο με τίτλο  «Εξοικονόμηση Ενέργειας – ενεργειακή αποδοτικότητα 
κτιρίων εφαρμογή ευρωπαϊκών μεθοδολογιών και λογισμικών για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων». Το σεμινάριο διήρκησε 
από 19 έως 27 Οκτωβρίου 2009 και το  παρακολούθησαν 21 άτομα από 
την περιφέρειά μας που επιλέγησαν μετά από αίτησή τους και  ηλεκτρονική 
κλήρωση από το κεντρικό Τ.Ε.Ε.   
 
 Με εξασφάλιση χρηματοδότησης από  τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Κοζάνης το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. υλοποίησε  πρόγραμμα κατάρτισης για τα μέλη 
του με τίτλο «Εξελιγμένη διά βίου εκπαίδευση –κατάρτιση των μελών του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στον τομέα Διοίκησης Έργων, χρηματοδοτούμενο από το 
Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα Νομού Κοζάνης 2007-2011 με φορέα 
υλοποίησης το Ενιαίο ΚΕΚ Κοζάνης.    
     Το πρόγραμμα περιελάμβανε  δύο ενότητες σεμιναρίων: 
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Η πρώτη ενότητα απευθύνονταν σε μηχανικούς με εμπειρία πάνω από 
πενταετία και πολύ καλή γνώση αγγλικών συνολικής διάρκειας 80 ωρών 
και πραγματοποιήθηκε από τις 19 ως τις  25 Οκτωβρίου 2009.   
Η δεύτερη ενότητα απευθύνονταν σε νέους συναδέλφους μηχανικούς με 
εμπειρία έως πέντε έτη από την εγγραφή από το Τ.Ε.Ε είναι διάρκειας 40 
ωρών με τίτλο «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατάρτισης στη χρήση 
λογισμικού διαχείρισης χρόνου της Microsoft /MS Project “  και 
πραγματοποιήθηκε   από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου 2009. 
 
 Πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2009 στα γραφεία του τμήματος 
στην Κοζάνη εκδήλωση υποδοχής νέων μηχανικών στην οποία κλήθηκαν 
να συμμετέχουν  οι νέοι συνάδελφοι ( που εγγράφηκαν στο Τ.Ε.Ε. την 
τελευταία τριετία).   

Στην εκδήλωση οι συνάδελφοι είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για το 
πρόγραμμα «Ενίσχυση επιστημόνων 
–Ελεύθερων Επαγγελματιών» το 
οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 
2007-2013. 
Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε 
cd με χρήσιμο υλικό σεμιναρίων από 
το Τ.Ε.Ε. Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας  
για τα παρακάτω θέματα:  

 
- Το Γενικό Οικοδομικό  Κανονισμό 
- Το Καύσιμο Αέριο, Νομοθεσία –Νέες χρήσεις στην αστική κατανάλωση 
- Τις Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία: Κανονισμός – Βλάβες - 

Αποκατάσταση  
- Ενεργειακός Σχεδιασμός Νέων και Υφιστάμενων Κτιρίων. 
- Τις Πράξεις τακτοποίησης οικοπέδων   
 
 Πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2009 στην Καστοριά εκδήλωση 
υποδοχής και ενημέρωσης   των νέων συναδέλφων  μηχανικών του Νομού 
Καστοριάς για την επαγγελματική  τους δραστηριότητα . 
 
 Σε συνεργασία με το Σύλλογο Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων Βορείου 
Ελλάδας ((ΣΜΗΒΕ) πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2009 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη ημερίδα με θέμα 
«Θεμελιακές γειώσεις». 
 
 Πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του τμήματός μας στις 3-12-2008 
στο ξενοδοχείο «Παντελίδης »στην Πτολεμαΐδα ενημερωτική τεχνική 
ημερίδα  από τη ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου με 
αντικείμενο «Χάλυβας Οπλισμού: Νέοι Κανονισμοί και Εφαρμογές».  
 
 Πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του τμήματός μας στις 7-3-2009 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. εκπαιδευτική ημερίδα με 
τίτλο «Αντισεισμικά κτίρια και η Μελέτη Εφαρμογής» από την Εταιρεία 
Απόστολος Κωνσταντινίδης και συνεργάτες.  
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 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος  αποφάσισε να συμμετέχει στην 
πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ε. για εκπαίδευση των μηχανικών του Τμήματός μας 
σχετικά με το θέμα των Ευρωκωδίκων, ενόψει την υποχρεωτικής 
εφαρμογής στην χώρα μας από τον Μάρτιο του 2010 των Ευρωπαϊκών 
Κανονισμών Σχεδιασμού Κατασκευών (Ευρωκώδικες). 
Για το σκοπό αυτό και μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος όρισε 
εκπροσώπους του οι οποίοι παρακολούθησαν σεμινάριο εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών στη Θεσσαλονίκη από 17-19 Δεκεμβρίου 2009 για τους 
Ευρωκώδικες.  Σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. και με τους εκπαιδευτές;  θα 
πραγματοποιηθούν ανάλογες εκδηλώσεις ενημέρωσης σε πόλεις της 
περιφέρειάς μας. 

 
Δημόσια Έργα  και Μελέτες –Δημόσια Διοίκηση 
 
 Στο πλαίσιο του μόνιμου και διαρκούς ενδιαφέροντος της Δ.Ε. για όλα τα 
αναπτυξιακά έργα της Δυτικής Μακεδονίας ενημερώθηκε σε συνεδρίασή 
της ( 33η συνεδρίαση στις 16-10-07), μετά από αίτημά της, για την εξέλιξη 
των έργων  της περιφέρειάς μας (Κοζάνη –Πτολεμαΐδα, Φλώρινα –Νίκη, 
Κοζάνη –Λάρισα, Κοζάνη –Ρύμνιο –Τριγωνικό όρια Νομού, Καστοριά –
Κρυσταλλοπηγή, Γρεβενά, εγκαταστάσεις μεθοριακού σταθμού στην 
Καστοριά)  από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συν. Νίκο Γκάση. 
Στη συνεδρίαση  εκφράστηκε εκ μέρους της Δ.Ε. έντονος προβληματισμός 
και αγωνία για την υλοποίηση του οδικού άξονα Φλώρινα –Νίκη. 
 

 Εγνατία Οδός  

 Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  πραγματοποίησε στις 18 
Οκτωβρίου 2007 περιοδεία σε εργοτάξια της 
Εγνατίας από τα Γρεβενών μέχρι το 
Μέτσοβο. Στην περιοδεία  ο διευθυντής της 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Γρεβενών συν. 
Κων/νος Παρδάλης μαζί με άλλους 
υπεύθυνους της εταιρείας και των αναδόχων 
Εταιρειών που συμμετέχουν στην κατασκευή 
ενημέρωσαν και παρουσίασαν στα μέλη την 
εξέλιξη του έργου. 
  
 

 
 
 Έστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. κο Γούλα  
(με κοινοποίηση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, το Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας και στο Τ.Ε.Ε.) για τα λειτουργικά προβλήματα του 
οδικού άξονα και την πορεία εκτέλεσης έργων. 
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Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, τονίστηκε το τεράστιο πρόβλημα από την 
ανυπαρξία έως σήμερα Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) στα 
τμήματα της Εγνατίας Οδού που έχουν δοθεί σε κυκλοφορία, η ανάγκη 
ολοκλήρωσης των δύο σηράγγων –γεφυρών της παράκαμψης Καστανιάς 
καθώς και πολλών ανισόπεδων κόμβων όπως του Α/Κ Κοίλων –Ε.Ο. 
Κοζάνης- Πτολεμαΐδας-Φλώρινας. 
 
 Μετά από  επιστολή του Προέδρου του Συλλόγου Συμβασιούχων της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», αποδέχτηκε την πρόταση και αποφάσισε  
συνδιοργάνωση του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ με τον Σύλλογο  ημερίδας για το μέλλον 
της Εταιρείας και τις προοπτικές που διανοίγονται στα Βαλκάνια και 
γενικότερα με στόχο την  αξιοποίηση της μεγάλης και πρωτοποριακής 
τεχνογνωσίας που έχει συγκεντρωθεί στους έλληνες εργαζομένους της 
Εταιρείας. 
 
 Παρευρέθηκε με εκπρόσωπο τον πρόεδρο της Δ.Ε. στην τελετή 
ολοκλήρωσης τμήματος   της Εγνατίας Οδού στις 30 Μαΐου 2009, στη 
Γέφυρα του ποταμού Βενέτικου στα Γρεβενά.  
 

 Περιοδεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος 
Δυτικής Μακεδονίας στα εργοτάξια του Φράγματος Ιλαρίωνα 

Στο πλαίσιο του σταθερού ενδιαφέροντός του για την εξέλιξη των έργων 
στη Δυτική Μακεδονία το ΤΕΕ/ΤΔΜ πραγματοποίησε στις 24 Σεπτεμβρίου 
2008 περιοδεία στα εργοτάξια του Υδροηλεκτρικού Έργου Ιλαρίωνα.  
Από την πλευρά του  ΤΕΕ/ΤΔΜ εκφράστηκε ικανοποίηση για  την πορεία 
των έργων, αφού αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2011. 
Εκφράστηκε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση που αναμένεται να ολοκληρωθεί με την παράδοση του 
έργου και υπογραμμίστηκε η  συμβολή του έργου στην τοπική κοινωνία, 
αφού αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στο ισοζύγιο της παραγωγής 
ενέργειας στη χώρα μας, ενώ αποτελεί και σημαντική επένδυση με τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 Ημερίδα «Μελέτες – Κατασκευές Δημοσίων έργων. 
Προβλήματα, προοπτικές» 
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Το Τμήμα διοργάνωσε στις 14 Ιουνίου 2007 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Τμήματος ημερίδα με θέμα «Μελέτες – Κατασκευές Δημοσίων έργων. 
Προβλήματα, προοπτικές» η οποία σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο 
από άποψη συμμετοχής κοινού,  όσο και από το πολύ έντονο ενδιαφέρον 
των συμμετεχόντων σε όλη της διάρκεια της ημερίδας.  
Εισηγήσεις στην ημερίδα έκαναν ο Δ. Κουρκουμέλης, Δικηγόρος και Ειδικός 
Συνεργάτης του Τ.Ε.Ε., ο συν. Ν. Ταχιάος, μέλος Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., η συν. 
Γρηγοριάδου από το Σύλλογο Μελετητών Κεντρικής Μακεδονίας, ο συν. 
Χρ. Βασιλόπουλος από το Σύλλογο Μελετητών Δυτ. Μακεδονίας, ο συν. 
Γρηγορόπουλος Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ, ο συν. Θ. Μπούμης πρώην 
πρόεδρος Π.Ο.  ΕΜΔΥΔΑΣ και ο Δ. Τσιαπράζης, δικηγόρος.     
 

 Λειτουργία Αναπτυξιακών Εταιρειών – Προγραμματικές 
συμβάσεις   

Το θέμα της λειτουργίας των αναπτυξιακών Εταιρειών και ειδικότερα η 
διαδικασία σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για ανάθεση μελετών 
απασχόλησε έντονα τη Διοικούσα Επιτροπή σε όλη την εξεταζόμενη 
περίοδο. Σχετικά:   
 
 Με αφορμή συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στη Γενική Συνέλευση 2007 
των μετόχων της ΑΝΚΟ Α.Ε., έστειλε επιστολή επισημαίνοντας την μη 
τήρηση, από πλευράς ΑΝΚΟ, δεσμεύσεων και συμφωνημένων σχετικά με 
τη συνεργασία ΑΝΚΟ –Τ.Ε.Ε.  
Ασχολήθηκε σε ειδική έκτακτη συνεδρίαση της με το θέμα του αιτήματος 
από την ΑΝΚΟ για εκπροσώπησή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού του έργου «Μετεγκατάσταση σεισμοπλήκτων οικισμών Ν. 
Γρεβενών στη θέση «Πατώματα» Δήμου Γρεβενών.  
Για το θέμα αυτό το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. εκφράζοντας  αμφιβολίες  ως προς τη 
νομιμότητα της διαδικασίας που υπεδείχθη από την ΑΝΚΟ    ζήτησε άμεσα 
και με επιμονή αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα τη νομική διερεύνηση και 
στήριξη από τη Νομική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα. Τελικά, 
επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της, όρισε τους 
εκπροσώπους της στην παραπάνω Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
 Το ίδιο θέμα απασχόλησε τη Δ.Ε. για δεύτερη φορά,  καθώς η ΑΝΓΡΕ  
(Αναπτυξιακή Γρεβενών), φορέας κατασκευής του έργου Ύδρευσης 
Οικισμών του Δήμου Ηρακλεωτών σύμφωνα με προγραμματική σύμβαση 
που υπέγραψε με τη Ν.Α. Γρεβενών, ζήτησε από το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
εκπρόσωπο στην Επιτροπή Διαγωνισμού του παραπάνω αναφερόμενου 
έργου. 
Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο έργο το Τ.Ε.Ε. σε συνεργασία με την 
ΕΜΔΥΔΑΣ κατέθεσε στις 13-10-2008 ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας αίτηση ακύρωσης 
Για το θέμα μετά από συζητήσεις στη Διοικούσα Επιτροπή στις οποίες 
κλήθηκε και παρευρέθηκε η ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας  και την 
έγγραφη απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. σε σχετικά 
ερωτήματά μας η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να μην ορίσει 
εκπροσώπους στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου Ύδρευσης Οικισμών 
του Δήμου Ηρακλεωτών.    
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Πραγματοποίησε για το θέμα  στις 21 Ιανουαρίου του 2008 συνάντηση 
κλιμακίου του Τ.Ε.Ε. Γιάννη Αλαβάνο και εκπροσώπους της Νομικής 
Υπηρεσίας του  Τ.Ε.Ε. 
 
 Συζήτησε σε συνεδρίασή της το θέμα των προβλημάτων του Ν. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών» 
Μετά τη συζήτηση εστάλη κείμενο παρατηρήσεων επί του θέματος 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προτάσεις του Συλλόγου Μελετητών 
Δυτικής Μακεδονίας και της ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας . 
 
 Συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα σχετικά με τις Δημόσιες Υποδομές και 
την Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στις 26 
Αυγούστου 2008 κατά την επίσκεψη κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ  με επικεφαλής 
τον Γιάννη Μαγκριώτη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
 
 Αποφάσισε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Υπουργού Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων  κου Ρέπα για κατάθεση προτάσεών για την 
αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου μελετών και συστήματος παραγωγής 
δημοσίων έργων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Μηχανικών της 
περιφέρειάς μας. 
 
Ασφαλιστικά – Φορολογικά θέματα 
 
Η  τριετία που πέρασε  ήταν μια περίοδος έντονων πανελλήνιων 
κινητοποιήσεων ενάντια στο σχέδιο Νόμου για το ασφαλιστικό που 
δυστυχώς τελικά έγινε Νόμος του κράτους.  
Το θέμα λειτουργίας των υπηρεσιών και των προβλημάτων του 
ασφαλιστικού μας φορέα απασχόλησε έντονα το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.:  
 
 Με αφορμή το συνεχές πρόβλημα  απουσίας ελεγκτή ιατρού στο γραφείο 
ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης, απέστειλε στις 20-7-2007 επιστολή διαμαρτυρίας για την 
βελτίωση των υπηρεσιών ΤΣΜΕΔΕ στην περιφέρειά μας. Για το «πάγιο» 
αυτό πρόβλημα πραγματοποιούσε όλη την τριετία παρεμβάσεις στην 
κεντρική Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ. 
  
 Έστειλε επιστολές  για  το θέμα της ενιαίας υπαγωγής όλων των 
γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ της Περιφέρειάς μας.  
-Με ιδιαίτερη επιστολή του στις 1-12-2009 ζήτησε τη σύσταση αυτόνομου 
γραφείου ΤΣΜΕΔΕ ( ΕΤΑΑ)  στο Νομό  Γρεβενά  που ως γνωστόν είναι  ο 
μόνος Νομός που δεν έχει αυτόνομο γραφείο.  
 
 Ζήτησε από τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ συν. Διαμαντίδη επίσκεψη 
κλιμακίου του ΤΣΜΕΔΕ προκειμένου να γίνει ενημέρωση των μελών μας 
για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του ΤΣΜΕΔΕ και το υπό διαμόρφωση, 
τότε, του νέου ασφαλιστικού. 
Στην  εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2007,  
ενημέρωσε τους συναδέλφους μηχανικούς του Τμήματός μας κλιμάκιο 
αποτελούμενο από τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ, μέλος της Δ.Ε. Γιάννη 
Φούρκα και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΤΣΜΕΔΕ κ.κ. Μεγκλή και 
Στελάκη.  Σ’αυτήν  έγινε συζήτηση εφ’ όλης της ύλης τους ασφαλιστικού 
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μας φορέα και τέθηκαν από πλευράς της Διοίκησης όλοι οι προβληματισμοί 
ανάμεσα στους οποίους η λειτουργία των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ και η 
πρόταση της Δ.Ε. για παράταση κατάθεσης των αναδρομικών αυξήσεων 
των κρατήσεων που είχαν επιβληθεί (σε Δημοσίους Υπαλλήλους, 
μισθωτούς, Ελ. Επαγγελματίες). 
 
 Το περιφερειακό μας Τμήμα καθώς και οι κλαδικοί φορείς της 
περιφέρειάς μας  (ΕΜΔΥΔΑΣ, εργοληπτικές οργανώσεις κλπ) συμμετείχαν, 
σε συντονισμό με την Κεντρική Διοίκηση του Τ.Ε.Ε. σε όλες τις 
κινητοποιήσεις που έγιναν για το ασφαλιστικό:  
Αποχή όλων των εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. από συμβούλια και 
Επιτροπές μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2008 
Πανελλαδικές απεργίες (12-12-2007, 19-12-2007) με έκδοση και επίδοση             
ψηφίσματος στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  13-2-
2008, και  15   Φεβρουαρίου 2008 καθώς και στις 19  και 26 Μαρτίου 
2008. 
 
 Το θέμα απασχόλησε και δύο φορές την Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε μία τακτική του Δεκεμβρίου 2007, όπου εκδόθηκε και 
σχετικό ψήφισμα και σε μία έκτακτη τον Μάρτιο του 2008.  
  
 Απέστειλε επιστολή για την αναστολή του τρόπου φορολόγησης των 
ατομικών προσωπικών εργοληπτικών επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων με το 
σύστημα εσόδων –εξόδων η οποία δημοσιεύτηκε και στο Ενημερωτικό 
Δελτίο του Τ.Ε.Ε.  
 
Διεθνείς Σχέσεις – Εξωστρέφεια 
 

 Διοργάνωση 1ης συνάντησης διασυνοριακής συνεργασίας 
μηχανικών στα Νοτιοδυτικά Βαλκάνια 

 
Η οργάνωση και πραγματοποίηση της συνάντησης αυτής αποτέλεσε 
κορυφαία δραστηριότητα για το περιφερειακό μας τμήμα (αλλά και για το 
Τ.Ε.Ε. γενικότερα). 
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Ο Πρόεδρος καταθέτοντας  την ομόφωνη απόφαση – πρόταση της 
Διοικούσας στην Κοινή Σύσκεψη των Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.,τον Απρίλιο του 2008 
στην Καστοριά, εξασφάλισε την απόλυτα σύμφωνη  γνώμη και πρόθεση για 
στήριξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ε Γιάννη Αλαβάνου και ξεκίνησε ο 
σχεδιασμός και ο προγραμματισμός του εγχειρήματος με συνεργασία και 
στήριξη του Γραφείου Διεθνών σχέσεων του Τ.Ε.Ε.  
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2009 
στην Κοζάνη με αντιπροσωπείες συναδέλφων μηχανικών από τις δύο 
όμορες στην περιφέρειά μας χώρες Αλβανία και FYROM.  

Στις εργασίες της συνάντησης, που κατά γενική ομολογία σημείωσε πολύ 
μεγάλη επιτυχία,  παρευρέθηκαν και συμμετείχαν και  ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιάννης Αλαβάνος, ο οποίος τόνισε την σπουδαιότητα αυτής της 
πρωτοβουλίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ, αλλά και του ρόλου που καλείται να παίξει το 
περιφερειακό τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στην συνέχιση αυτών των 
επαφών καθώς και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε.  του 
Τ.Ε.Ε. Ευστάθιος Τσέγκος. 

Η ατζέντα της διήμερης συνάντησης εργασίας περιείχε τα εξής θέματα: την 
παρουσίαση της δομής των συμμετεχόντων φορέων, την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων και της εμπειρίας της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας 
σε ότι αφορά στο πρόγραμμα Interreg, τις απαιτήσεις των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά στο 
κομμάτι της προτυποποίησης  διοίκησης και διαχείρισης,  τις υποδομές των 
οδικών έργων στη Δυτική Μακεδονία και τις συνδέσεις με τις γειτονικές 
χώρες, την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας σε θέματα ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων ως 
εξειδικευμένη δράση περιβαλλοντικής προστασίας και θέματα διαχείρισης 
και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, που ενώνει τους λαούς.  

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου οι ξένες αντιπροσωπείες επισκέφτηκαν τα υπό 
αποπεράτωση έργα της  Εγνατίας Οδού (Τμήμα Γρεβενά – Παναγιά), όπου 
ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή της Περιφερειακής Υπηρεσίας Γρεβενών 
της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» κ. Κωνσταντίνο Παρδάλη για το συγκεκριμένο 
έργο  

Για τη Δ.Ε. η  πρώτη συνάντηση εργασίας  αποτελεί την αρχή μιας γόνιμης 
και διαρκούς συνεργασίας στα Νοτιοδυτικά Βαλκάνια. 

 
 Αναπτυξιακά προγράμματα   
Γ’ ΚΠΣ –ΕΣΠΑ 2007-2013 
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κοζάνης 2007-2011( Τοπικός 
Πόρος Ανάπτυξης) 

 
Με την  αιφνιδιαστική  δημοσίευση  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  
(ΦΕΚ 12Β/11-1-2008) της  Υπ. Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 
σχετικά με την «Κατανομή, Διάθεση και Καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης  
Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς 
Σταθμούς», το Τ.Ε.Ε. εξαιρείται και στην ουσία αποκλείεται από τα τρία 
μόνιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των έργων του Τοπικού Πόρου 
Ανάπτυξης που έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα και προβλέπεται η 
συμμετοχή μας να είναι συμβουλευτική και κατά περίπτωση. 
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Θεωρώντας την Υπουργική Απόφαση απαράδεκτη και απαξιωτική για το 
Τ.Ε.Ε. εστάλη επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κο 
Φώλια,  η οποία συνυπογράφηκε από το Περιφερειακό μας Τμήμα και το 
Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου στο οποίο επίσης αφορά ο «Τοπικός 
Πόρος Ανάπτυξης». 

Επί της επιστολής δεν δόθηκε καμία απάντηση. 

Στα πλαίσια των κινήσεων διαμαρτυρίας η Διοικούσα Επιτροπή 
συναντήθηκε με τους  Νομάρχες  Κοζάνης και Φλώρινας, συζητώντας την 
άποψη τους και τις προθέσεις τους επί του θέματος.  

Για το ίδιο θέμα έγινε παράσταση και παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κοζάνης. 

Ο Νομάρχης Κοζάνης σύμφωνα με τη δέσμευσή  του καλεί τον εκπρόσωπο 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ  σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου.  
Αν και το Τ.Ε.Ε. θεωρεί θετικές τις κινήσεις των Νομαρχών δεν εφησυχάζει, 
θεωρώντας απαράδεκτο και υποτιμητικό για τον φορέα μας να εξαρτάται η 
συμμετοχή του από τις καλές προθέσεις των εκάστοτε Νομαρχών. 
 
 Επισημαίνεται ότι παρά την αντίθεσή του με την παραπάνω Υπουργική 
Απόφαση το Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ. ανταποκρίθηκε στην έγγραφη πρόσκληση του 
Νομάρχη Κοζάνης για κατάθεση θέσεων επί του οριστικού Επιχειρησιακού 
Σχεδίου του ΕΑΠ.  
Το κείμενο των προτάσεων περιελάμβανε :  
α) Σε πρώτο επίπεδο τις τοποθετήσεις του επί του ΕΑΠ, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε και κοινοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ε., κυρίως σε θέματα βασικού 
στρατηγικού σχεδιασμού και όχι σε επιμέρους θέματα διαδικασιών, για τα 
οποία το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ . θα τοποθετηθεί με την πρόοδο της διαδικασίας 
διαβούλευσης. 
β) Σε δεύτερο επίπεδο την παράθεση των αρχικών παρατηρήσεων τόσο για 
την υλοποίηση του προγράμματος, όσο και για την πρόθεση συμμετοχής 
του περιφερειακού μας τμήματος σ’ αυτό. 
Επισημαίνεται ότι οι θέσεις μας αυτές παρουσιάστηκαν σε συνεδρίαση του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης και έγιναν δεκτές σχεδόν στο σύνολό 
τους.  
Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με   προγραμματική σύμβαση που 
υπογράφηκε  με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης  για την αξιολόγηση 
του ΕΑΠ 2007-2011, το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ορίστηκε ως επίσημος αξιολογητής 
του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για το Νομό Κοζάνης ( Τοπικός 
Πόρος Ανάπτυξης). Ήδη ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η πρώτη φάση της 
σύμβασης που αφορά στην εκ των προτέρων Αξιολόγηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος.   

Ακόμη, το Τμήμα: 

 Συμμετείχε στο προσυνεδριακό διήμερο του Τ.Ε.Ε. που έγινε στις 17-18 
Μαΐου 2007 στη Θεσσαλονίκη για το ΕΣΠΑ 2007-2013, ορίζοντας ως 
εισηγητή του το συν. Χατζηαυγουστή εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000-2006. 
 
 Συμμετείχε σε ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΣΠΑ στην περιφέρειά μας 
που πραγματοποιήθηκε στις 14-3-2008 με την παρουσία και του Γενικού 
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Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών κου Παναγιώτη Δρόσου.  
 
 Συμμετείχε με παρέμβαση – εστάλη και με επιστολή προς τον Υπουργό 
Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια – στην εκδήλωση του Υπουργείου στην 
Περιφέρειά μας «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και 
επιχειρηματικότητα ΕΣΠΑ 2007-2013» που πραγματοποιήθηκε στις 18 
Απριλίου 2008. Στην παρέμβασή του κατέθεσε  τις προτάσεις του για τη 
βελτίωση και περαιτέρω εξειδίκευση των δράσεων του ΕΠΑΝ υπέρ των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά και των μελών του 
Επιμελητηρίου όπως και των εταιρειών που στελεχώνουν. 
 
 Μετά από πρόταση του προέδρου η Δ.Ε. αποφάσισε, στα πλαίσια του 
ρόλου του Τ.Ε.Ε. ως τεχνικού  συμβούλου  της πολιτείας αλλά και σε 
συνέχεια  προηγούμενων συναντήσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν 
με αρχές της περιφέρειας και ειδικότερα με τη Διαχειριστική Αρχή, να 
αναλάβει πρωτοβουλίες για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ.  
Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε σε πρώτη φάση η συνδιοργάνωση με την 
Ενδιάμεση Διαχειριστική  Αρχή της περιφέρειάς μας,  ειδικής εκδήλωσης 
στην οποία θα παρευρεθούν φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση 
πράξεων της αναπτυξιακής διαδικασίας της περιφέρειας μέσα από το ΠΕΠ 
2007-2013. ( Ν.Α 4 Νομών,   ΤΕΔΚ , Διευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Διευθυντές Προγραμματισμού, ΤΥΔΚ Αναπτυξιακές, κλπ).   
Σχετικά έχει ήδη αποσταλεί σχετική επιστολή προς τον Προϊστάμενο της 
ΕΔΑ.  
 
 Μετά από αποδοχή σχετικής πρότασής μας,  το Τμήμα μας συμμετέχει 
στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν. 3299/2004 της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
 
 Εστάλη από το Τμήμα μας Δελτίο Τύπου προς τα ΜΜΕ προτρέποντας 
όλες τις επιχειρήσεις που προετοιμάζουν τις επενδυτικές προτάσεις τους για 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ να συνεργάζονται με μηχανικούς –μέλη του 
Τ.Ε.Ε. και σε αντικείμενα αρμοδιότητας των μηχανικών για την άρτια 
συμπλήρωση τεκμηριωμένων φακέλων υποψηφιότητας και την πρόληψη 
πιθανών προβλημάτων στην υλοποίηση της επένδυσης. 
 
 Ανταποκρινόμενο σε σχετικό κάλεσμα της Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας Λούκας Κατσέλη έστειλε μέσω Τ.Ε.Ε. 
τις προτάσεις του για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας 
στην χώρα μας.  
 

 Αρχοντικό Παπατέρπου 
 
Το θέμα του  Αρχοντικού Παπατέρπου απασχόλησε  σταθερά τη Δ.Ε. του 
Τμήματος η οποία παρακολουθεί από κοντά το θέμα: 
 
Με την με   αριθμό 1067/2007 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, 
όπου προσέφυγε το Τ.Ε.Ε. δικαιώθηκε ο μακρόχρονος αγώνας του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. κατά της πρωτόδικης απόφασης σχετικά με το Αρχοντικό 
Παπατέρπου. 
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Το Περιφερειακό μας Τμήμα  απέστειλε την απόφαση στο Τ.Ε.Ε. στην 
Αθήνα και με επιστολή του προς τον Πρόεδρο συν. Αλαβάνο επισήμανε την 
αναγκαιότητα να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες 
επίδοσης της απόφασης του Εφετείου στους αντιδίκους, (ιδιαίτερα στον 
κάτοικο της Αμερικής) , καθώς και,  με σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα, 
όλες οι λοιπές απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της απόφασης του 
Εφετείου. 
Θέση του Περιφερειακού μας Τμήματος,  είναι  ότι άμεσος στόχος για το 
Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι η διεκδίκηση πρόσβασης στον δεύτερο όροφο του 
Αρχοντικού Παπατέρπου. Η θέση μας αυτή, καθώς και η επιμονή μας να 
αναλάβει επιτέλους δράση η Νομική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα 
γνωστοποιήθηκε επίσης με  επιστολές, παρεμβάσεις σε κοινές συσκέψεις 
των Δ.Ε. περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε., συναντήσεις και επαφές με 
τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. και στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας του.    
Αποφασίστηκε η αποστολή εξώδικου μέσω του εξουσιοδοτημένου 
δικηγόρου  προς τους συνιδιοκτήτες του Αρχοντικού Παπατέρπου κατόπιν 
και σχετικού αιτήματος της Νομαρχιακής Επιτροπής Καστοριάς. Με το 
εξώδικο  ζητάμε  να μας  επιτραπεί η είσοδος στον πρώτο όροφο, ώστε να 
ελεγχθεί η κατάσταση της στέγης και γενικά του κτιρίου. Επιπλέον με το 
εξώδικο ζητείται   να καταβάλουν οι συνιδιοκτήτες την οικονομική 
υποχρέωση που τους αναλογεί για τη μέχρι τώρα συντήρηση του κτιρίου.  
 
Το Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. παρακολουθεί τέλος την εξέλιξη της προσφυγής των 
αντιδίκων στον Άρειο Πάγο για την οποία είχε ορισθεί δικάσιμος στις 24-4-
2009 και αναβλήθηκε. 
 
Στα πλαίσια αξιοποίησης του Αρχοντικού ήδη το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., με 
πρωτοβουλία της Ν.Ε., διοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία εκθέσεις και 
εκδηλώσεις στο χώρο το Αρχοντικού που είναι προσβάσιμο στο Τ.Ε.Ε. όπως 
έκθεση ζωγραφικής, αγιογραφίας και φωτογραφίας με θέμα «Βυζαντινές 
διαδρομές μέσα από την Αρχόντισσα Καστοριά»( 8-16 Σεπτεμβρίου 2007) 
και έκθεση Κεραμικής και Ξυλογλυπτικής ( 22-12-2007 έως 7-1-2008).   

 
 Εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων 

 
Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις κοπής βασιλόπιτας:  
 του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη στις   13-1-2007, στις 2-2-2008 και στις 
25-1-2009  
 της Ν.Ε. Φλώρινας στη Φλώρινα στις 10-2-2007 και στις 20-1-2009 
 της Ν.Ε. Καστοριάς στην Καστοριά στις 27-1-2007, στις 9-2-2008 και 
στις 14-2-2009 
 της Ν.Ε. Γρεβενών στα Γρεβενά στις 2-2-2008 και 12-2-2009. 
 Επίσης πραγματοποιήθηκαν Χριστουγεννιάτικες γιορτές για  παιδιά  
μελών του Τ.Ε.Ε. μέχρι 12 ετών στην Κοζάνης στις 21-12-2008 και στις 
13-12-2009. 
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 Λοιπές ενέργειες 

Το ΤΕΕ-Τμ. Δυτικής Μακεδονίας: 

 Διοργάνωσε με μεγάλη, κατά γενική ομολογία, επιτυχία στην Καστοριά 
την κοινή σύσκεψη Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε. και Διοικουσών Επιτροπών 
Περιφερειακών Τμημάτων Τ.Ε.Ε. στις 11-13 Απριλίου 2008 

 
 
 Εγκαινίασε και εφάρμοσε ένα σύστημα πλήρους διαφάνειας και 
αξιοκρατίας μέσω ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα μας για 
όλες τις αναθέσεις πραγματογνωμοσυνών, Ομάδων Εργασίας, επιλογής 
μελών επιτροπών κλπ.   
 
 Ανταποκρίθηκε θετικά σε αίτημα του Διευθυντή του 4ου Γυμνασίου 
Κοζάνης και πραγματοποίησε ενημέρωση μαθητών και διδασκόντων του 
Γυμνασίου. Στην εκδήλωση μοιράστηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό που 
χορηγήθηκε από τον ΟΑΣΠ μετά από επικοινωνία μας. 
 
 Ασχολήθηκε με το νέο σύστημα αμοιβών μελετών και επιβλέψεων για τα 
ιδιωτικά έργα  η υλοποίηση του οποίου δημιούργησε έναν αναπάντεχο 
όγκο δουλειάς σε συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες και στις 
υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε.. Πέραν των άλλων ζητήθηκε  παράταση του χρόνου 
ισχύος των μεταβατικών διατάξεων για τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν 
είναι εφικτή η χορήγηση ελάχιστης πληρότητας λόγω εκκρεμών αιτήσεων 
σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες για εγκρίσεις.  
 
 Για τη βελτίωση της αξιοποίησης των υπολογιστών και προγραμμάτων 
της αίθουσας e–learning του τμήματός μας, διέθεσε συνάδελφο για 
ενημέρωση και συνδρομή συναδέλφων στη χρήση τους. 
 
 Ανέλαβε πρωτοβουλία πρόσκλησης σε κοινή σύσκεψη φορέων για την 
πρόληψη και καταστολή φυσικών καταστροφών σε πρώτη φάση στο Νομό 
Κοζάνης. Για το σκοπό αυτό έστειλε επιστολή προς τον Νομάρχη Κοζάνης 
και όλα τα αρμόδια όργανα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για 
πραγματοποίηση κοινής σύσκεψης με κύριο στόχο τον συντονισμό στον 
τομέα πρόληψης πιθανών φυσικών καταστροφών. 
 
 Με αφορμή έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης Κοζάνης που αφορούσε στην αποκατάσταση 
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ζημιών και εύρυθμη λειτουργία Πλωτού λίμνης Πολυφύτου, έστειλε 
έγγραφο στο οποίο επισημαίνεται ότι πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία 
μέτρα για την απαγόρευση πρόσβασης και διέλευσης  της  γέφυρας μέχρι 
να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης καθώς και  ότι πρέπει 
άμεσα να συσταθεί φορέας διαχείρισης του έργου προκειμένου να μην 
υπάρξει στο μέλλον πρόβλημα αποκατάστασης ζημιών και εύρυθμης 
λειτουργίας του έργου. 
 
 Αποδεχόμενο πρόταση, στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου,  του 
Τομέα Μαζικών Χώρων του ΠΑΣΟΚ Κοζάνης, πραγματοποίησε στα γραφεία 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη στις 13-2-2008 συζήτηση για θέματα που 
αφορούν τον φορέα μας και ενδιαφέρουν του Μηχανικούς.  
 
 Συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 17-3-2008 στη 
Νομαρχία Κοζάνης για το πρόβλημα που ανέκυψε σχετικά με την 
αεροπορική διασύνδεση της Κοζάνης και γενικότερα της Δυτικής 
Μακεδονίας με την Αθήνα. 
 
 Συμμετείχε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΕΠΟΚ στις 7-5-2008  
όπου συζητήθηκε η έγκριση του τρόπου υλοποίησης του αναπτυξιακού –
επενδυτικού προγράμματος της ΖΕΠ (Δημοπράτηση Εμπορικού Κέντρου-
Ξενοδοχείου –κατοικιών).    
 
 Μετά από πρόσκληση της Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας 
συμμετείχε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14-
4-2008 με θέμα «Δράσεις οικονομικής Διπλωματίας» 
 
 Μετά από σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. 
προσκάλεσε τα νεοεκλεγμένα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου  να 
ξεκινήσουν την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους, παρά το 
γεγονός ότι δεν είχαν ορισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ τα προβλεπόμενα 2 άτομα 
που ορίζει ανά Συμβούλιο  προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνθεσή του. 
 
 Έστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ζητώντας τη παρέμβασή 
του για την διάθεση των ευρωπαϊκών προτύπων του ΕΛΟΤ και στα 
ελληνικά. Υιοθετώντας την αναγκαιότητα του αιτήματος ο Πρόεδρος του 
Τ.Ε.Ε.  απέστειλε σχετική επιστολή προς τον ΕΛΟΤ. 
 
 Συμμετείχε στην οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας του Τ.Ε.Ε. με θέμα 
«Διπλή ζεύξη Μαλιακού Κόλπου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 
15-10-2008. 
 
 Συμμετείχε στη διημερίδα με θέμα «Οι Γεωεπιστήμες στην υπηρεσία της 
Κοινωνίας» που συνδιοργάνωσε ο ΣΕΠ του ΙΓΜΕ με την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας και το ΓΕΩΤΕΕ. 
 Συμμετείχε, έπειτα από πρόσκληση του Νομάρχη Κοζάνης  σε σύσκεψη 
με Αντιπροσωπεία του Αργυροκάστρου( Περιφερειάρχης, Νομάρχης, 
Δήμαρχος κλπ).  
 
 Συμμετείχε στις συναντήσεις φορέων του Νομού Κοζάνης για τον 
δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης μετά την εισβολή στη Γάζα ( 5-1-2009, 
9-1-09)  
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 Συναντήθηκε σε συνεδρίαση της Δ.Ε.  με τον πρώην Νομάρχη Φλώρινας 
συν. Γιάννη Στρατάκη, μετά από πρόταση του τελευταίου Στην συνεδρίαση 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα για την ανάπτυξη της περιφέρειας και  την 
άρση της απομόνωσής της.    
 

 Μόνιμες Επιτροπές 2007-2009 

1. Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -   
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
1α: Μ.Ε.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
1β: Μ.Ε. ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2. Μ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
2α:  Μ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
2β: Μ.Ε. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3. Μ.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

4. Μ.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5. Μ.Ε. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

6. Μ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

7. Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

8. Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
8α: Μ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
8β: Μ.Ε.  ΘΕΜΑΤΩΝ  Δ.Ε.Η. 

9. Μ.Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

10.Μ.Ε. Ν.Ε. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

11.Μ.Ε. Ν.Ε. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

12.Μ.Ε. Ν.Ε. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 

 Ομάδες Εργασίας  2007-2009 

1. Υποστήριξη έργου Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ν. Καστοριάς. 

2. Παρακολούθηση εξέλιξης μελετών: α) Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
Κοζάνης, β) Οργάνωση, διαχείριση διαμόρφωση και ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων της περιοχής κέντρου Κοζάνης – Διαμόρφωση 
θέσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Προτάσεις του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τρόπους 
βελτίωσης κυκλοφοριακού – εξεύρεση κοινόχρηστων χώρων στην 
πόλη της Κοζάνης. 

3. Δημιουργία υδροηλεκτρικού φράγματος στο Δήμο Θεοδώρου Ζιάκα 
και Καταγραφή – αναγκαιότητα των υλοποιούμενων και 
προγραμματισμένων φραγμάτων και υδροηλεκτρικών έργων στο 
Νομό Γρεβενών. 

4. Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην αναπτυξιακή διαδικασία της Δυτικής 
Μακεδονίας. 
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5. Εισήγηση του Περιφερειακού Τμήματος στην Κοινή Σύσκεψη με 
τίτλο: «Δυτική Μακεδονία: Πολιτιστική κληρονομιά – 
Προβληματισμός – Προοπτικές». 

6. Καταγραφή – κωδικοποίηση όρων δόμησης Ν. Φλώρινας. 

7. Διαμόρφωση πρότασης Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τη χωροθέτηση της υπό 
ίδρυση Αρχιτεκτονικής σχολής στην Καστοριά. 

8. Ο ρόλος και η προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην 
ηλεκτροπαραγωγή στα πλαίσια του μακροχρόνιου ενεργειακού 
σχεδιασμού της χώρας. 

9. Επιμέλεια Δελτίων Τύπου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και Ενημερωτικών τευχών 
ΕΡΓΟΝ  

10.Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορυχείων Πτολεμαίδας Ν. 
Κοζάνης. 

 

 ΠΑΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 
 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Πραγματοποιήθηκαν 2.800 συναλλαγές  (εισφορές μελών, 
εταιριών, Τράπεζας Πληροφοριών, παράβολα συμμετοχής στις εξετάσεις 
του ΤΕΕ, 2% επί αμοιβών μελέτης και επίβλεψης κ.λ.π.) 
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Στο Περιφερειακό Τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ 
κατατέθηκαν 107 αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΤΕΕ για άδεια 
άσκησης επαγγέλματος οι οποίες διαβιβάστηκαν αρμοδίως στην Αθήνα ή 
στα αντίστοιχα Περιφερειακά Τμήμα όπου διεξάγονται οι εξετάσεις. 
 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ: Υποβλήθηκαν 43 αιτήσεις για ορισμό 
πραγματογνώμονα από τις οποίες  κατατέθηκαν από τους αιτούντες 
χρήματα και πραγματοποιήθηκαν  26. 
 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Το Τμήμα μας έγινε δέκτης 6 αιτήσεων – 
καταγγελιών κατά συναδέλφων, οι οποίες παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.  
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ: Το ΤΕΕ/ΤΔΜ όρισε  εκπροσώπους (τακτικό και 
αναπληρωματικό) σε 94 επιτροπές, συμβούλια, επιτροπές διαγωνισμών, 
επιτροπές αξιολόγησης.  
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟ «ΕΡΓΟΝ»: Εκδόθηκαν 12 τεύχη. 
 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: Εκδόθηκαν περίπου 3.000 εντολές 
πληρωμής για μεταβατικές ρυθμίσεις, μετά το νέο σύστημα αμοιβών 
ιδιωτικών έργων. 

 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.: Κατά το διάστημα 2007-2009 
πραγματοποιήθηκαν:  

- Αγορές βιβλίων: 150 
- Δανεισμοί - Εξυπηρετήσεις αναγνωστών: 300 
- Εισαγωγές στο Βιβλίο Εισαγωγής: 250 



 28

 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 2007-2009 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

ΒΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Μ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΒΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Μ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Μ. 
ΜΕΛΟΣ ΜΕΧΡΙ 10-11-2009 

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  Χ.Μ. 
ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 11-11-2009 

ΚΑΒΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Α.Τ.Μ. 
ΚΑΒΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟ 22-5-2008 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  Π.Μ. 
ΜΕΧΡΙ 21-5-2008 

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  Μ.Μ. 
ΑΠΟ 22-5-2008 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Η.Μ. 
ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η.Μ. 
ΜΕΛΟΣ 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Μ. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 21-5-2008 

ΔΙΣΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Π.Μ. 
ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 26-3-2009 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π.Μ. 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΧΡΙ 21-5-2008 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π.Μ. 
ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΑΓΚΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ.Μ. 
ΜΕΛΟΣ ΜΕΧΡΙ 26-3-2008 

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Π.Μ. 
ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 1-4-2009 

ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Μ. 
ΜΕΛΟΣ ΜΕΧΡΙ 26-3-2008 

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  Μ.Μ. 
ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 27-3-2009 

Μέλη της Δ.Ε. μετά από παραιτήσεις συναδέλφων χρημάτισαν 
επίσης οι συνάδελφοι:   

- Κανδηλιώτης Αλέξανδρος, Μ.Μ. από 27-3-2008 έως 1-4-2009,  
- Μόσχος Δημήτριος, Π.Μ.  από 27-3-2008 μέχρι 26-3-2009,  
- Κωνσταντής Γεώργιος, Η.Μ.  από 22-5-2008 μέχρι 24-3-2009 

 
 Νομαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΙΜΩΝ ΚΥΡΑΛΕΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΠΑΝΑΣ 
ΜΕΛΗ:  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΤΤΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΦΩΤΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΣΛΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
ΜΕΛΗ:  ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΟΥΤΖΙΚΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΟΡΕΝΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΤΑΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΜΕΛΗ:  ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥΡΗΣ 
 

 
 
 
                                                                 Συναδελφικά  

                                                                  
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

 
                                                                Γιάννης Βάρκας 
 


